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The AT4 system provides a unique flexibility to the dismounted 
close combat. This flexibility is achieved through the confined 
space capability in combination with the heavy firepower. 

With AT4, the single soldier is equipped with the capability to 
execute a wide range of tasks such as defeating enemies within 
building structures and creation of new points of entry in  
brick-walls, and destruction of light armoured vehicles – all with 
the same system.

Firepower 
with flexibility

www.saabgroup.com



pääkirjoitus

”Jos kaikkia intin normeja nouda-
tettaisiin pilkulleen, jäisi kaikki 
tekemättä”, totesi kerran eräs jouk-

ko-osaston esikuntapäällikkönä toimi-
nut upseeri. Tämä lievää turhautumista 
osoittava lausahdus kuvaa mielestäni 
kärjekkyydessäänkin melko hyvin sitä 
alati paisuvaa normistoa, joilla työnte-
koa puolustusvoimissa ohjataan. Nykyään 
sähköisesti luettavissa olevia normeja, siis 
erilaisia määräyksiä, ohjeita ja vastaavia, 
löytyy puolustusvoimien tietokannoista 
lähes 5 500. Näistä tosiaan luulisi löy-
tyvän pykälät, joiden avulla voidaan 
tarvittaessa pysäyttää kaikki toiminta 
puolustusvoimissa. Normeja löytyy jos 
jonkinmoisia. Tuntuu todella, ettei mitään 
inhimillisen toiminnan osa-aluetta ole 
enää jätetty ohjeistamatta. Ehkä vanha stereotypia armeijan 
elämisestä vain ohjesääntöjen mukaan ole ainakaan normien 
määrän valossa niinkään kaukaa haettua. 

Tämä normittamisinto ei tunnu kuitenkaan koskevan 
pelkästään puolustusvoimia, vaan koko nyky-yhteiskuntaa. 
Esimerkiksi lainsäädännössä onnistuttiin viime vuonna sää-
tämään yli 10 000 lakia.

Suomessa elää tämän valossa vahva usko siihen, että 
epäkohdat ovat parhaiten korjattavissa ja porsaanreiät tukit-
tavissa lakeja säätämällä ja vanhoja korjailemalla. Kun eri-
laisia lakeja tai muita normeja löytyy hyllykilometreittäin, 
ei niitä enää kukaan voi hallita tai noudattaa. Lisäksi usein 
käy niin, ettei niiden noudattamista kyetä valvomaan miten-
kään tai niiden toteuttamiseen ei ole käytännössä resursseja. 
Näin syntyy periaatteellisia lakeja, ikään kuin kannanotto-
ja kaikkea pahaa vastaan, joilla tuotetaan vallanhaltijoille 
hyvää omaatuntoa ja kansalaisille turvallisuuden tunnetta. 
Kun kaikki paha kielletään, maailma on parempi paikka 
elää. Näin siis ainakin, jos kaikki osaavat ja haluavat niiden 
mukaan elää.

Ei asioiden normittaminen varmastikaan pelkästään pa-
hasta ole. Varmasti monet normit tulevat tarpeeseen täyt-
täen sellaisia porsaanreikiä, joiden läpi pujahtamisesta voi 
seurata vakavia ongelmia. Valitettavasti vain välillä tuntuu, 
että normeja tehdään varmuuden vuoksi, ei käytännössä 
noudatettavaksi, vaan siltä varalta että jotakin tapahtuu. 
Näin käy esimerkiksi silloin, kun laaditaan ohjeita tieto-
turvamenettelyistä miettimättä lainkaan, mitä ne käytännön 

työnteolle aiheuttavat. Kun ohjeet ovat 
vallitsevan toimintakulttuurin vastaisia, 
joutuvat työntekijät ikävään välikäteen. 
Rikkoako määräyksiä asioiden sujuvuu-
den takaamiseksi ja esimiesten käskyjen 
täyttämiseksi vai toimiako kuten normit 
edellyttävät. Tällainen kertoo mielestäni 
myös siitä, että normeja laaditaan usein 
yksisilmäisesti, miettien ainoastaan juuri 
kyseessä olevaa asiaa, ei sen seurannais-
vaikutuksia muihin asioihin tai käytännön 
elämään. 

Varsinkin turvallisuusajattelun läpi-
tunkemisen myötä myös erilaiset turval-
lisuusohjeet ovat tulleet muistuttamaan 
meitä kaikista mahdollisista vaaroista, 
mitä työssä tai vapaa-ajalla voi sattua. 
On aivan kuin omavastuu elämästä yri-

tettäisiin säädöksin poistaa. Lisäksi kun kaikesta on ole-
massa normi, ei niitä noudattamalla voi enää sattua mitään. 
Ja toisin päin: jos jotain kuitenkin sattuu, ovat esimiehet 
turvassa, sillä se jolle sattui, on varmasti jotain normia rik-
konut. Ei luoteta enää vanhaan kunnon maalaisjärkeen. Ja 
usein tulee mieleen, että normeja tehdään vain sitä varten, 
että jos jotain vakavaa tapahtuu, löytyy jostain pumaska, 
jonka nojalla normeja rikkoneet syylliset saadaan kaivettua. 
Toivottavasti tämä on vain tunne, sillä eihän sellaista voi 
oikeasti olla nykyaikana. Eihän?

Luovutan Kylkiraudan päätoimittajan tehtävät tämän 
numeron jälkeen komentaja Juha-Antero Puistolalle. Luo-
pumiseni ajankohdasta tuli mahdollisimman surullinen, 
sillä uuden päätoimittajan valintaa seuranneena päivänä 
lehden pitkäaikainen artikkelitoimittaja Arto Kotro kuoli 
nopeasti edenneeseen sairauteen. Opin tuntemaan Arton 
ahkerana, sanavalmiina, erittäin tietävänä sekä isänmaal-
lisena upseerina. Oli kunnia, että sain tehdä työtä hänen 
kanssaan. Kiitän Liisa Knudsenia, Sabina Krogarsia sekä 
kaikkia muita Kylkiraudan tekemiseen osallistuneita hyvin 
tehdystä työstä sekä lukijoita kaikesta saamastani palaut-
teesta. Toivotan uudelle päätoimittajalle onnea uudessa ja 
mielenkiintoisessa tehtävässään. 

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi
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Kadettikunta ry on itsenäi-
sen Suomen kadettikouluissa 
upseerin tutkinnon suorittanei-
den upseerien ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa opiskelevien 
kadettien maanpuolustusaat-
teellinen veljesjärjestö. 
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näkymiä

Juhlavuoden alkua odotellessa

Kadettikunta viettää 90. toiminta-
vuottaan ensi vuonna. Aiomme 
viettää juhlavuotta pääsääntöi-

sesti työn merkeissä, mutta myös juhlien. 
Aihetta juhlaan antaa paitsi pitkä ja an-
siokas historiamme, myös tietoisuus on-
nistumisistamme. Päätapahtuma on heti 
vuoden alussa 27.1. Tuolloin järjestäm-
me 90-vuotisjuhlan Helsingin yliopiston 
juhlasalissa. Kehotan jäsenkuntaa tutus-
tumaan lehtemme sivuilla annettavaan 
informaatioon juhlasta ja varmistamaan 
osallistumisenne tilaisuuteen. Kevätko-
kouksemme yhteydessä 26.3. juhliste-
taan 90-vuotista taivalta Hämeenlinnassa 
tavanomaista näyttävämmin. 

Muuten keskitymme Kadettikunnan päätoimintaan. Ka-
dettipiireissä toiminta sujunee totutulla tempolla. Kadetti-
piirien toimintaa pyritään tukemaan aikaisempaa enemmän, 
tosin talouden rajallisuus huomioiden. Kadettikunnan tuotta-
mien korkeatasoisten opetusmultimedioiden julkaiseminen 
jatkuu juhlavuonna. Keväällä julkaistaan kirja ja opetusmulti-
media nimeltä ”Maailman muutos ja Suomi”. Tämä on jatkoa 
erittäin arvostetulle ja suositulle ”Suomi kylmässä sodassa” 
nimiselle historian ja turvallisuuspolitiikan oppimateriaalille, 
joka on jo otettu yliopistotasoiseksikin opetusvälineeksi. 
Keväällä julkaistava uusin opetusmultimediamme tullaan, 
kuten edeltäjänsäkin, jakamaan Opetushallituksen myötä-
vaikutuksella kaikille Suomen koulujen yhteiskuntaopin ja 
historian opettajille. Lisäksi aloitamme tutkimuksen, joka 
keskittyy nuorison asenteisiin nimenomaan maanpuolustuk-
sen suunnalta tarkasteltuna. Lokakuinen arvoseminaarimme 
oli tavallaan lähtölaukaus tälle tutkimukselle. 

Kuten huomataan, Kadettikunta tulee 
juhlavuotenaankin toimimaan varsin 
vilkkaasti. Kadettipiireissä toimitaan jä-
senten ehdoilla ja Kadettikunnan hallitus 
puolestaan valmistelee laajoja projekteja, 
joilla edesautetaan yhdistyksemme tar-
koitusperien toteutumista.

Kadettikunta perustettiin 27. tam-
mikuuta 1921. Perustajia olivat ensim-
mäisen kadettikurssin luutnantit, jotka 
tunsivat olonsa tietyllä tavalla alistetuksi 
muiden, isompien upseeriryhmien kes-
kellä. Yhdistyksemme alkutaipaleelle 
oli ominaista ammattiyhdistysmäinen 
toiminta. Paljon on muuttunut sitten 
noiden päivien. Kadettikunta on nyky-

ään Kadettikoulun käyneiden ja siellä opiskelevien kadettien 
maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö, sisaryhdistyksem-
me Upseeriliiton keskittyessä edunvalvontaan. Työnjako on 
ollut onnistunut. Kadettikunnan olemassaolon edellytys on 
korkea järjestäytymisaste ja jäsenistön tahto ”kantaa lippua”. 
Tilausta aatteellisuudelle näyttää olevan, sillä mielihyvän, 
elämysten ja oman edun tavoittelun ohjatessa nykysuomalais-
ta elämänmenoa, tarvitaan myös ”aatteen paloa”. Tämähän 
on huomattu jo muuallakin.

Kiitän kuluneesta vuodesta. Toivotan kaikille Rauhallista 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri J-P Liikola
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haastattelu

Merivoimien komentajan  
vara-amiraali Juha Rannikon haastattelu

Kuvat: Lisa Hentunen

Merivoimat kehittyy  
ja kansainvälistyy

Haastattelu: Juha Tammikivi

Merivoimien kehittäminen

Merivoimat on muuttanut painopis-
tettään maihinnousun torjunnasta 
meriliikenteen suojaamiseen. Miten 
tämä on käytännössä muuttanut me-
rivoimia?

On totta, että meriliikenteen suojaa-
minen on muodostunut toiminnan pai-
nopisteeksi. Yhteiskunnan riippuvuus 
logistisista yhteyksistä ja nimenomaan 
meriyhteyksistä on korostanut merilii-
kenteen suojaamisen merkitystä.  Mai-
hinnousun torjunta tai oikeastaan vähän 
laajemmin hyökkäyksen torjunta ei kui-
tenkaan ole tehtävänä kadonnut mihin-
kään. Merivoimilla on edelleen uhkaan 
suhteutettu maihinnousun torjuntakyky 
ja se myös ylläpidetään jatkossa. Merel-
tä voidaan ulottaa vaikutusta niin maa-, 
meri- kuin ilmapuolustuksenkin koh-
teisiin unohtamatta yhteiskunnan muita 
kriittisiä kohteita. Näihinkin uhkiin on 
kyettävä vaikuttamaan jo ennen kuin 
ne ovat rantaviivalla. Molempien teh-
tävien, niin meriliikenteen suojaamisen 
kuin hyökkäyksen torjunnankin, edel-
lytyksenä on kyky hallita merta omia 
tavoitteita vastaavasti. Meriliikenteen 
suojaaminen ymmärretään usein melko 
suppeasti. Meidän näkökulmastamme 
siinä kuitenkin tarvitaan monenlaisia 
suorituskykyjä, joita tarvitaan myös 
hyökkäyksen torjunnassa. Siis täsmäl-
leen samoja suorituskykyjä, ehkä vain 
erilailla käytettynä.  

Kylkirauta haastatteli merivoimien komentajaa 
vara-amiraali Juha Rannikkoa Pääesikunnassa 

marraskuun alussa. Haastattelussa Rannikko kertoi, 
että merivoimissa eletään voimakasta suorituskykyjen 

uudistamisen ja ylläpidon aikaa, painopisteen 
ollessa meriliikenteen suojaamiskyvyssä. Perinteistä 
tehtävää eli hyökkäyksen torjuntaa ei kuitenkaan ole 
unohdettu. Lisäksi merivoimat pääsee näyttämään 
jo vuosia luotua suorituskykyään kansainvälisessä 

kriisinhallintaoperaatiossa, kun miinalaiva Pohjanmaa 
osallistuu EU:n Atalanta-operaatioon Somalian rannikolla. 

Miten merivoimia ollaan kehittämäs-
sä ja mitkä ovat merivoimien merkit-
tävimmät haasteet tulevaisuudessa?

Jos jatketaan vielä tehtävästä, niin 
meriliikenteen suojaaminen on edellyttä-
nyt merivoimien johtamisjärjestelmien ja 
yksiköiden muuttumista liikkuvampaan, 
avoimempaan, verkottuneempaan ja läs-
näolevampaan toimintatapaan. Tällä on 
ollut vaikutuksensa niin meripuolustuk-
sen kehittämisohjelmaan kuin myös ka-
lustosta luopumisiin. Viime vuosina on 
esimerkiksi järjestelmällisesti vähennet-
ty paitsi kiinteää kalustoa, myös siihen 
liittyvää muuta infrastruktuuria, kuten 
linnakkeiden huoltamiseen tarvittavaa 
merikuljetuskalustoa. 

Merivoimien suorituskykyjä yllä-
pidetään pitkäjänteisesti. Kehittämisen 
lähtökohta ei ole pelkästään meripuolus-

tuksen kehittämisohjelma, vaan toimivan 
kokonaisuuden on nähty muodostuvan 
yhteisten suorituskykyjen tuella. Pai-
nopisteenä meripuolustuksessa on yh-
teiskunnan elintärkeiden yhteyksien 
turvaaminen ja tämän lisäksi torjunta-
kyky on pyritty säilyttämään. Kuluneina 
vuosina Hämeenmaa-luokan peruskor-
jaus ja Hamina -luokan ohjusveneiden 
rakentaminen ovat olleet keskeisiä hank-
keita. Torjuntakyvyn ylläpitämiseen on 
puolestaan liittynyt meritorjuntaohjus-
järjestelmien modernisointi sekä uusien 
merimiinojen hankinnat. Viime vuosina 
painopiste on ollut miinantorjuntakyvyn 
luomisessa. Siinä ehkä keskeisimpänä 
hankkeena ovat miinantorjunta-alukset, 
jotka rakennetaan Italiassa. Lisäksi on 
käynnistetty Rauma-luokan ohjusvenei-
den peruskorjaus. Kaiken tämän ohella 
päivitetään myös merivoimien valvonta- 
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ja johtamisjärjestelmää. 
Lähivuosina tulevat merivoimille 

kohdistettavat hankintaresurssit olemaan 
niukemmat. Suorituskyvyn ylläpidon 
osalta on keskeistä, että rannikkojouk-
kojen materiaalista valmiutta saadaan 
parannettua. Myös miinahankintoja ja 
vanhempien miinojen modernisointia 
on tarkoitus jatkaa, sillä merimiinat ovat 
keskeisin kynnysasejärjestelmämme. 
Rannikkojoukkojen kannalta keskeiset 
Jurmo-luokan joukkojenkuljetusveneet 
sekä miinanlaskukyvyn kannalta tärkeät 
Pansio-luokan miinalautat ovat tulossa 
lähivuosina peruskorjausikään. 

Hieman pidemmällä aikajänteel-
lä, ehkä vuosikymmenen lopulla, vai-
kuttamiskykyä on tarve kehittää, kun 
pintatorjuntaohjus tulee elinjaksonsa 
päähän. Myös vaikuttamiskykyä veden 
alle tulee voida kehittää, sillä tällä het-
kellä voimme vaikuttaa sinne ainoas-
taan syvyyspommein ja syvyysraketein. 
Miinalaivatkin ovat tulossa elinjaksonsa 
päähän, ensin Pohjanmaa vuosikymme-
nen puolivälissä ja ensi vuosikymmenen 
alkupuolella myös Hämeenmaa-luokka. 
Myös Rauma-luokka vanhenee 2020-
luvun alussa. Merivoimien on val-
mistauduttava näiden suorituskykyjen 
korvaamiseen ja työ on jo aloitettu ide-
ointivaiheella. En siis osaa vielä sanoa, 
miten nämä suorituskyvyt tullaan aika-
naan korvaamaan.  

Suurimpana haasteena on ollut re-
surssien niukkuuden lisäksi osaavan 
henkilöstön määrällinen ja laadullinen 
turvaaminen. Suorituskykyjen kehittä-
minen ja käyttö edellyttävät pitkälle kou-
lutettua ja motivoitunutta henkilöstöä. 

Näen osaamisen turvaamisen keskeisim-
mäksi haasteeksi myös tulevaisuudessa. 
Rekrytointi, koulutus ja osaamisen kehit-
täminen ovat tulevaisuuden avainasioita 
merivoimissa. 

Entä mikä on merivoimien uusien 
suorituskykyjen hankinnan ja käyt-
töönoton tilanne?

Laivue-2000, jonka hankinta aloi-
tettiin vuosituhannen alkupuolella, on 
saatu operatiiviseen valmiuteen. Myös 
Hämeenmaa-luokan peruskorjaus on 
loppusuoralla ja alukset saadaan kaikil-
ta osin operatiiviseen valmiuteen tämän 
vuoden lopussa. Viimeisessä vaiheessa 
molemmilla alusluokilla kesken oli oike-
astaan vain ilmatorjuntaohjusjärjestelmi-
en vastaanotto ja tämä saatiin suoritettua 
viime kesänä. 

Miinantorjunta-alusten rakentami-
nen etenee sopimusten mukaisesti, tosin 
muutamia kuukausia myöhässä telakalla 
viime vuonna kahteen otteeseen tapahtu-
neen tulvan seurauksena. Ensimmäinen 
Katanpääksi ristitty alus on jo siirretty 
veteen ja toinen alus on kastettu Purun-
pääksi. Katanpään tehdas- ja vastaanot-
tokokeet on aloitettu ja kolme kuukautta 
kestävä merivastaanotto aloitetaan ensi 
vuoden alkupuolella. Tavoitteena on 
saada nämä kaksi ensimmäistä alusta 
Suomeen vuoden 2011 aikana ja kolmas 
alus kesän 2012 aikana.  Hankkeeseen 
keskeisesti liittyvä miinasodankäynnin 
tietokeskus on jo aloittanut toimintansa 
Pansiossa.

Pohjamiina 04:ksi ristityn uuden 
miinan vastaanotto on suoritettu ja 

olemme valmiudessa siirtyä niiden osalta 
operointivaiheeseen ja tämän jatkohan-
kintoja suunnitellaan. Myös rannikko-
ohjuskomppaniat ovat jo operatiivisessa 
käytössä. Tänä vuonna olemme käynnis-
täneet kaksi keskeistä hanketta Rauma-
luokan peruskorjauksen ja merivoimien 
taktiseen johtamiseen tarkoitetun data-
linkin (link 22) hankinnan. 

Niin kuin voidaan havaita, on meri-
voimien suorituskyvyn ylläpitämiseksi 
toteutettu  viime vuosina monia keskei-
siä hankkeita. Nyt on alkamassa näiden 
suorituskykyjen koulutus- ja käyttöön-
ottojakso, joka kehittämisen osalta on 
hieman hiljaisempi. Mutta tavoitteena 
on, että vuosikymmenen vaihteessa suo-
rituskykyhankkeisiin kyettäisiin jälleen 
osoittamaan enemmän resursseja usei-
den suorituskykyjen ikääntyessä lähes 
samanaikaisesti.   

Merivoimat kansainvälistyy

Tänä syksynä pidettiin paljon media-
huomiotakin saanut kansainvälinen 
harjoitus ”Northern Coasts” (NOCO). 
Mikä on tällaisen harjoituksen mer-
kitys merivoimille?

Meillähän on ollut jo pitkään kan-
sainvälisiä harjoituksia ja näin ollen 
niihin liittyvää osaamista on jo kertynyt 
paljon. Näistä harjoituksista on haettu 
kansainvälistä osaamista ja toisaalta 
niissä on näytetty suomalaista osaa-
mista. Kansainvälisten harjoitusten 
ehkä tärkein anti on, että me kykenem-
me vertailemaan omaa toimintaamme 
ja muiden toimintaa keskenään. Kun 
harjoitus järjestetään omilla vesilläm-
me, on vertailu erityisen hedelmällistä, 
sillä kykenemme suoraan oppimaan 
siitä, miten muut nämä asiat tekevät. 
Pääsimme harjoituksen myötä vertaile-
maan omaa kalustoamme ja osaamis-
tamme mm. ruotsalaisten ja Itämerellä 
toimivien Nato-maiden kanssa. Myös 
harjoituskumppaneidemme ymmärrys 
niistä olosuhteista, joissa me operoimme, 
kasvoi merkittävästi. 

Nyt kun saimme järjestettäväk-
semme harjoituksen täällä Suomessa, 
saimme myös kertaheitolla mahdolli-
suuden nostaa laajalti henkilöstömme 
osaamistasoa. Esimerkiksi Merivoimien 
Esikunta ei ole aiemmin päässyt suun-
nittelemaan tämän kokoluokan harjoi-
tusta. Kokonaisuudessaan harjoituksen 
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suunnittelu kesti noin vuoden verran ja 
esikunnan osaamistaso nousi paljon. 
Lisäksi esimerkiksi sukellusveneentor-
junnan harjoittelu omilla vesillä oikeaa 
maalia vastaan oli ensiarvoisen tärkeää. 
Saimme myös miinantorjuntaosastojen 
toiminnan avulla mittavan kohdetieto-
kannan vesiltämme ja tätä tietokantaa 
pystymme hyödyntämään jatkossa myös 
omassa toiminnassamme. 

Tällaisissa harjoituksissa lähes aina 
ongelmat liittyvät viestiliikenteen hallin-
taan ja tälläkään kerralla ei tämän alan 
ongelmilta täysin vältytty. Myös säätila 
aiheutti haasteita, sillä molemmilla har-
joitusviikoilla oli erittäin huonoa säätä 
ja ohjelmia jouduttiin sääolosuhteiden 
vuoksi muuttamaan. Silti lähes kaikki 
suunnittelut harjoitukset pystyttiin to-
teuttamaan. 

Kaikesta huolimatta saatu palaute 
osoitti, että meidän lisäksemme myös 
muut osallistujamaat olivat erittäin tyy-
tyväisiä harjoitukseen. Harjoituksen 
päätavoite, joka oli toiminta kriisinhal-
linnan kehyksessä matalissa ja ahtaissa 
vesissä, saavutettiin ja kaikki osallistuvat 
maat ilmoittivat, että heidän asettamansa 
maakohtaiset tavoitteet myös täyttyivät. 

Lisäksi on vielä todettava, että 
saimme paljon positiivista julkisuutta 
harjoituksesta. Harjoituksen viestintää 
arvioinut ulkopuolinen arvioija totesi, 
että näin suurta positiivista julkisuutta 
on yritystenkin vaikea saavuttaa.  Täytyy 

vain todeta, että viestintämme onnistui 
erinomaisesti. 

Mikä on merivoimien rooli Poh-
joismaisen taisteluosaston (NBG) 
osalta? 

Me olemme olleet mukana Poh-
joismaisen taisteluosaston (NBG) toi-
minnassa sen alusta, eli vuodesta 2008, 
alkaen. Näin siitä syystä, että oletimme 
Ruotsin asettavan siihen amfibioyksikön 
ja tästä olisi tullut luonnollinen kump-
pani myös merivoimien rannikkojää-
käriyksikölle. NBG:stä muodostuikin 
lopulta  jalkaväkiyksikkö. Jatkoimme 
kuitenkin projektissa mukana ja Uu-
denmaan Prikaati on rekrytoinut ja 
kouluttanut jalkaväkikomppanian sekä 
muun NBG:n suomalaisen henkilöstön. 
Tarkastaessani joukon harjoituksia Ruot-
sissa olen voinut itse todeta tämän hyvin 
koulutetun ja motivoituneen joukon 
suorituskyvyn. Sekä henkilökuntamme 
että reserviläistemme osaaminen saa kii-
tosta myös ruotsalaisilta kollegoiltani. 
Merivoimat sai Pohjoismaisen taistelu-
osaston kautta osaamista kansainvälisen 
operaation rekrytoinnista ja koulutuk-
sesta. Maavoimilta saatu tuki niin Porin 
Prikaatin kuin FINMCC:n (Maavoimien 
materiaalilaitoksen kuuluva kansainvä-
listen kuljetusten koordinointikeskus) 
osalta on ollut tärkeää toiminnan onnis-
tumiselle. 

Somalian vesille 
merikuljetuksia 

suojaamaan

Merivoimat on ollut näkyvästi esillä 
Somalian merirosvo-operaation, ns. 
Atalantan tiimoilta. Mikä on meri-
voimien rooli Atalantassa ja miten 
operaation valmistelut ovat sujuneet?

Heti alkuun on todettava, että Ata-
lanta on mandaattinsa mukaan avus-
tusoperaatio, jolla suojataan YK:n 
elintarvikeohjelman ja Afrikan Unionin 
Somalian rauhanturvaoperaation avus-
tuskuljetuksia. Itse operaatio on tähän 
hetkeen mennessä onnistunut täydelli-
sesti eli kaikki kuljetukset ovat päässeet 
kohteisiinsa. Julkisuudessa on ollut esillä 
merirosvojen jahtaaminen ja pidättämi-
nen, mutta se ei ole tämän operaation 
päätehtävä.  

Me lähetämme operaatioon mii-
nalaiva Pohjanmaan sekä sitä tukevan 
kansallisen tukiyksikön Djiboutiin. Alus 
lähtee Suomesta tammikuun alussa ja 
palaa takaisin kotimaahan kesäkuun 
alussa. Pohjanmaa osallistuu kaikkiin 
operaation tehtäviin koko operaatio-
alueella, joka on todella laaja. Toiminta 
keskittynee kuitenkin Somalian rannikon 
läheisyyteen. Aluksen toiminta painot-
tuu operaation tärkeimpään tehtävään 
eli merikuljetusten suojaamiseen. Tehtä-
vänähän tämä on täsmälleen sama, kuin 

Sukellusvene Northern Coasts -harjoituksessa.
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mitä Pohjanmaalla olisi kotimaassakin 
kriisitilanteessa. Lisäksi alusta tultaneen 
Atalantassa käyttämään merialueen ja 
kalastuksen valvontaan sekä meriros-
vojen vastaiseen toimintaan. 

Olemme jo 1990-luvulta alkaen 
rakentaneet kansainvälistä suoritusky-
kyämme. Pohjanmaa ja sen henkilöstö 
arvioitiin ensimmäisenä Natoon kuulu-
mattomana aluksena vuonna 2006. Tie-
tyllä tapaa olemme siis olleet siitä asti 
jo valmiita operaatioon. Jos tällaista 
kykyä meidän oletetaan ylläpitävän, on 
vallan erinomaista, että sitä myös joskus 
käytetään. 

Olosuhteet operaatiossa asettavat 
alukselle ja sen henkilöstölle kovat 
haasteet. Korkea lämpötila lienee suurin 
ongelma, sillä alus on rakennettu alun 

perin pohjoisiin olosuhteisiin. Alukseen 
on jouduttu rakentamaan lisäilmastoin-
ti niin tekniikkaa kuin henkilöstöäkin 
varten. Myös eri laitteistojen hiekkapö-
lyn ja hiekan erotuskykyä on jouduttu 
lisäämään. 

Operaation henkilöstö on nyt rek-
rytoitu ja valittu. Koko operaation 
henkilöstövahvuus jää hieman alle 120 
hengen. Kaikkiaan hakijoita oli noin 
1000. Koulutus- ja valintatilaisuuteen, 
joka on jo käynnissä, tullaan ottamaan 
tarpeeseen nähden ylimääräistä henki-
löstöä. Henkilöstöstä hieman yli puolet 
on palkattua henkilöstöä loppujen ollessa 
reserviläisiä. Mielestäni tämä osoittaa 
jälleen kerran asevelvollisuusjärjestel-
mämme toimivuuden.

Mikä on Pohjamaan suurin 
uhka operaatiossa?

Varsinaista sotilaallista uhkaahan ope-
raatiossa ei ole. Siellä ei ole ilmauhkaa, 
raskaiden aseiden pintauhkaa, eikä 
vedenalaista uhkaa. Sen sijaan uhkat 
ovat asymmetrisiä rannikoiden lähei-
syydessä ja satamissa. Konkreettisesti 
nämä saattavat olla esimerkiksi pienve-
nehyökkäyksiä tai pommiattentaatteja. 
Alustarkastukset ovat kenties operaa-
tion kaikkein riskialttiimpia vaiheita ja 
ne toteutetaan aina vahvasti suojattuina. 
Operaatioalueen laajuudesta johtuen 
evakuointimatkat ovat pitkiä ja mikä 
tahansa sairaustapaus tai onnettomuus 
aluksella on aina riskin paikka. Näihin 
riskeihin on varauduttu sijoittamalla 
alukselle erittäin pätevää lääkintähen-
kilöstöä. Lisäksi osastossa johon Poh-
janmaa kuuluu, on helikoptereita, joilla 
evakuoinnit alukselta voidaan tarvitta-
essa toteuttaa.

Merivoimien 
henkilöstöjärjestelmä 

murroksessa

Upseerikoulutusta on jälleen muutettu 
ja uusi ammattialiupseeristo on luotu. 
Mitkä ovat merivoimien kokemukset 
uudesta kaksivaiheisesta upseerien 
koulutusjärjestelmästä ja aliupsee-
ristosta? 

Koko upseerikoulutusuudistuksesta 
on vielä ennenaikaista sanoa mitään, sillä 
ensimmäiset sotatieteiden kandidaatit 
ovat viime vuonna valmistuneet ja he 
pääsevät maisterivaiheeseen muutaman 
vuoden päästä. Alustavasti voidaan kui-
tenkin sanoa kokemusten olevan hyviä. 
Näyttää siltä, että kolmen vuoden kan-
didaattijakso antaa riittävät perusteet 
upseerin ensimmäisiin tehtäviin meri-
voimissa. Olemme olleet mukana uuden 
järjestelmän suunnittelussa alusta saakka 
ja meidän tarpeemme tuli otettua huomi-
oon. Edellytykset koko upseerikoulu-
tuksen uudistuksen onnistumiselle ovat 
siis olemassa.  

Elämme nyt upseerikoulutuksessa 
kahden järjestelmän murrosvaihetta. 
Aikanaanhan kuviteltiin kandidaateilla 
osin korvattavan opistoupseerien pois-
tumaa. Uusi järjestelmä ja aliupseeristo 
uutena henkilöstöryhmänä aiheuttavat 
nyt sen, että joudumme tarkastelemaan 
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uudelleen tehtävärakennetta. Lisäksi on 
muistettava, että meillä on vielä pitkään 
myös opistoupseereita. Henkilöstöalalla 
tässä töitä kyllä riittää.

Lisäksi meillä on palkkausjärjes-
telmässä rakenteellinen haaste, sillä 
aluksella palvelevan nuoren upsee-
rin palkkaus kehittyy hitaammin kuin 
maissa palvelevan. Aluksella kestää 
harjaantuminen aluksen päällikkyyteen 
6 - 8 vuotta kun taas maissa saattaa olla 
niin, että henkilöstötilanteen vuoksi 
perusyksikön päälliköksi noustaan jo 
parissa vuodessa.

Aliupseerien osalta olemme eden-
neet puolustushaaroista ehkä parhaiten. 
Tällä hetkellä meillä on palveluksessa 
434 aliupseeria. Näistä noin neljännes on 
jo suorittanut aliupseereiden opintoko-
konaisuuden I ja kymmenen prosenttia 
opintokokonaisuuden II. Mestarikurssin-
kin on jo ehtinyt suorittaa 11 aliupseeria. 
Eli koulutus on saatu pyörimään koh-
tuullisen hyvin sen lisäksi, että rekrytoin-
ti on onnistunut. Olemme kohdistaneet 
uusia aliupseerivirkoja uusiin suoritus-
kykyihimme, kuten miinantorjuntalaivu-
eeseen ja myös Uudenmaan Prikaatiin, 
jossa on vuosia ollut kouluttajapulaa. 
Palkkakehyksen riittämättömyyden 
vuoksi olemme tänä vuonna joutuneet 
jäädyttämään uusien aliupseereiden 

rekrytoinnin, vaikka halukkaita tulijoi-
ta olisi ollut. Uskoisin kuitenkin, että 
pääsemme jatkamaan rekrytointia taas 
pian. Kaiken kaikkiaan aliupseerit ovat 
meillä toiseksi suurin henkilöstöryhmä 
ja piakkoin siitä tulee meidän suurin 
henkilöstöryhmämme. 

Olemme myös tehneet hallintore-
montti-nimeä kantavaa selvitystyötä, 
jonka tavoitteena on ollut karsia pääl-
lekkäisiä toimintoja merivoimista ja 
näin pystyä kohdentamaan lisää henki-
löresursseja koulutustehtäviin. 

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen 
asettaman yleisen asevelvollisuuden 
yhteiskunnallisia vaikutuksia selvit-
täneen Siilasmaan työryhmän loppu-
raportti julkistettiin syksyllä. Miten 
raportti on otettu vastaan merivoimis-
sa ja onko siinä joitakin kohtia, joita 
haluaisitte kommentoida? 

Meillä ei merivoimina ole puolustus-
voimien yleisestä kannasta poikkeavia 
näkemyksiä raporttiin. Raportissa on 
pääsääntöisesti erittäin hyviä esityksiä. 
Osa niistä edellyttää kuitenkin jatkosel-
vityksiä. Selvityksessä mainittiin laivas-
tojoukkojen yhden saapumiserän malli, 
jota mekin olemme tarkastelleet. Emme 
ole tätä vielä loppuun asti selvittäneet, 
mutta näyttää siltä että siinä olisi monia 

etuja. Tunnistamme kuitenkin myös 
tiettyjä haittoja esimerkiksi johtajakou-
lutuksen osalta. 

Toiminnasta ei voi tinkiä

Näin lopuksi kysyisin, miltä lähitule-
vaisuus merivoimissa näyttää?

Lähivuodet, niin kuin oikeastaan jo 
tämäkin vuosi, ovat taloudellisesti tiuk-
koja. Kun ensi vuoden määrärahoista ei 
ole vielä tarkkaa kuvaa, ei tietenkään 
mitään lopullista voi vielä sanoa. Näyt-
tää kuitenkin siltä, että elämme lähitu-
levaisuudessa kädestä suuhun. Pienikin 
muutos merivoimien taloudellisissa ke-
hyksissä aiheuttaa aina jossakin kohtaa 
säätöä. Tulevat vuodet tulevat kuitenkin 
olemaan työntäyteisiä. Hallintoremontin 
perusteella tulemme käynnistämään toi-
menpiteitä, jotka koskevat omaa raken-
nettamme ja tapaa tehdä asioita. Kaikki 
tehdään kuitenkin puolustusvoimien 
johdon hyväksymänä niin, että muu-
tokset istuvat myös tulevaan puolustus-
voimauudistukseen. Turhaa työtä emme 
halua tehdä. Suorituskyvyn ylläpidosta 
emme voi tinkiä, aluskalusto on kyettävä 
pitämään käyttökuntoisena ja purjehdus-
laajuus nykytasolla. 

Alustarkastusryhmä valmistautumassa tehtäväänsä.
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Teksti: Jukka Mälkki

Tulevaisuus on ”joint”

Kolmiulotteinen 
taistelukenttä

Sotahistoriasta voidaan luetella lukuisia 
esimerkkejä, joissa taistelujen tai koko 
sodan ratkaisu on liittynyt toisen osa-
puolen kehittyneempään taitoon yhdistää 
käytössään olevia joukkoja ja taisteluvä-
lineitä. Yhtenä sodankäynnin klassisena 
esimerkkinä voidaan pitää Napoleonia. 
Napoleon ei itse tuonut varsinaisesti 
mitään uutta sodankäyntiin, mutta tapa 
jolla hänen johdossaan käytettiin uusia 
organisaatiorakenteita, logistiikkaa, 
ripeää liikettä sekä joukkojen aseistusta 
oli käänteentekevää. Napoleonin luomat 
armeijakunnat olivat kaikista aselajeis-
ta muodostettuja joustavia yhtymiä, 
jotka pystyivät toimimaan jonkin aikaa 
muusta armeijasta riippumattomina ja 
oman johdon alaisina. Uusien muotojen 
ja sisältöjen ennakkoluuloton hyödyntä-
minen saattoi romukoppaan taisteluissa 
lyötyjen vastustajien vuosisataiset perin-
teet ja toimintatavat.

Ensimmäisen maailmansodan aikana 
kehittynyt ilma-ase toi maataisteluihin 
kolmannen ulottuvuuden. Sodan al-
kuvaiheessa korostui lentokoneiden 
käyttö tiedustelutehtävissä. Vastustajan 
ilmatiedustelun estämiseksi kehitettiin 
hävittäjälentokoneita. Lentokoneiden 
välisestä ilmataistelusta tuli sodan uusi 
ulottuvuus. Vähitellen lentokoneiden 
kehittyessä niillä voitiin suorittaa mo-
nipuolisia tehtäviä, kuten pommitus- ja 
tykistön tulenjohtotehtäviä. Kaikkiaan 
ilma-aseen merkitys ensimmäisessä 

maailmansodassa jäi silti vain taktiseksi 
ja maasodankäyntiin sitoutuneeksi, eikä 
sen vaikutus sodan lopputulokseen muo-
dostunut merkittäväksi. 

Ennen toista maailmansotaa ilma-
ase kehittyi eri maissa nopeasti, mutta 
myös erisuuntaisesti. Kolmannen val-
takunnan Saksassa ilma-aseen rooli 
nähtiin ensisijaisesti maavoimien muo-
dostelmien tukemisessa. Myönteiset 
kokemukset Espanjan sisällissodassa 
vahvistivat saksalaista näkemystä. Il-
mavoimia (Luftwaffe) kehitettiin näin 
ollen voimakkaasti maavoimien lähi-
tueksi. Strategisen kyvyn hankkimisen 
laiminlyönnit kostautuivat myöhemmin 
Luftwaffen saatua strategisen tason teh-
tävänantoja, kuten Iso-Britannian suur-
kaupunkien pommittamisen. Myöskään 
puna-armeijan operatiivisten joukkokes-
kityksien estämiseen tai asetuotannon 
häiritsemiseen ei kyetty.

Yhdysvalloissa ilma-ase ei saavutta-
nut itsenäisen puolustushaaran asemaa 
ennen toista maailmansotaa. Syynä tähän 
oli armeijan (U.S. Army) sekä laivas-
ton (U.S. Navy) vastustus, sillä ne eivät 
halunneet uutta kilpailevaa puolustus-
haaraa, vaan katsoivat, että ilmavoimien 
pitäisi kuulua osaksi jo vakiintuneita 
puolustushaaroja.

Yhdysvaltain maavoimissa ilma-
asetta kehitettiin ennen toista maa-
ilmansotaa operatiivis-strategiseksi 
pommitusaseeksi. Erikoista oli lähes 
täysi luopuminen hävittäjäkapasiteetis-
ta. Toisessa maailmansodassa ongelmat 
osoittautuivat huomattavasti suuremmik-

si kuin mihin oli varauduttu. Korkeal-
ta pommittaneet koneet eivät osuneet 
maaleihinsa, tämän lisäksi saksalaisten 
ilma- ja hävittäjätorjunta aiheuttivat 
pommikoneille erittäin vakavia tappi-
oita. Myöskään pommitusten tulokset 
eivät saavuttaneet tavoitteita. Vasta 
vuoden 1944 aikana tulokset alkoivat 
olla rohkaisevia. Uudet suorituskykyiset 
hävittäjälentokoneet kykenivät aikaan-
saamaan ilmaherruuden Euroopan län-
tisissä osissa. Käännekohta ilmasodan 
osalta saavutettiin syksyllä 1944, jolloin 
liittoutuneet onnistuivat tuhoamaan suu-
rimman osan Saksan öljyteollisuudesta.  
Keskeistä ilma-aseen toiminnassa oli 
myös Normandian maihinnousuun liit-
tynyt saksalaisten maakuljetusten sekä 
kuljetuskapasiteetin lähes täydellinen 
tuhoaminen. Kaikkiaan länsiliittoutunei-
den ilma-aseen merkitystä saksalaisten 
lyömisessä on vaikea yliarvioida, sillä 
se oli sodan lopputulokseen nähden rat-
kaiseva.

Miksi puolustushaarojen kykyä yhteisoperaatioihin 
tulee kehittää ja miksi se on osoittautunut niin 

vaikeaksi? Tätä eri asevoimia koskevaa universaalia 
kysymyksenasettelua pohditaan tässä artikkelissa 

suomalaisen aluepuolustuksen näkökulmasta.

Jukka Mälkki
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Merivoimien osalta kului aikansa 
ennen kuin ymmärrettiin, että lentoko-
neet voisivat tukea taistelulaivoja. Tais-
telulaivojen suuruuden ajan loppuminen 
ei ollut kuitenkaan vielä 1930-luvulla 
näköpiirissä. Käytännössä vasta toisen 
maailmansodan aikana uusi teknologia 
mahdollisti sen, että lentotukialukset ja 
niiden lentojoukot muodostuivat ratkai-
sevaksi asejärjestelmäksi nykyaikaises-
sa merisodankäynnissä. Ilma-ase toimi 
osana integroitua asejärjestelmää, jossa 
taisteluosastoiksi kootut hävittäjät, ris-
teilijät ja taistelulaivat toimivat kiinte-
ässä yhteistoiminnassa lentotukialusten 
kanssa. Lentotukialustaistelut Koralli-
merellä ja Midwayn läheisyydessä kesä-
kuussa 1942 olivat keskeisiä merisodan 
ja uusien ajatusten kannalta. Molemmat 
taistelut käytiin merivoimien ilmavoi-
mien välillä ilman laivastojen pintatais-
telualusten välistä kosketusta. Kolmas 
ulottuvuus merisodankäynnissäkin oli 
muodostunut ratkaisevan tärkeäksi.

Toisen maailmansodan päätyttyä 
ilma-ase oli pysyvästi muuttanut sekä 
meri- että maasodankäynnin kolmiulot-
teiseksi. Muutoksen seuraukset ovat 
heijastuneet myös horisontaalisten puo-
lustushaarojen (maavoimat ja merivoi-
mat) rajapintaan, josta ovat perinteisesti 
vastanneet rannikkopuolustus ja merijal-
kaväki. Teknologisen kehityksen myötä 
on aiemman horisontaalisen rajapinnan 
tilalle muodostunut kolmiulotteinen fyy-
sinen tila, jossa eri puolustushaarojen 
(maa-meri-ilma) suorituskykyjä voidaan 
yhdistellä monin eri tavoin. Juuri tähän 
tarpeeseen on rakentunut Yhdysvaltain 
neljäs puolustushaara: merijalkaväki, 
joka sisältää elementtejä kaikista edellä 
mainituista puolustushaaroista. 

Suomalainen rajapinnan 
yhteisoperaatio 

Suomalainen puolustushaarojen vä-
linen yhteisoperaatiotaito joutui ko-
etukselle Viipurinlahdella 1944, sillä 
valmiuksia kaikkien puolustushaarojen 
yhteisoperaatioon alueellisen tilanteen 
selvittämiseksi ei ollut. Lähtökohtaisesti 
puolustushaarat olivat hoitaneet yhteis-
toimintansa ylimpien esikuntien väli-
sin neuvotteluin ja sopimuksin. Näillä 
toimenpiteillä pystyttiin eri johtamisen 
tasoilla selviytymään melko hyvin ase-
masotavaiheen loppumiseen saakka. 
Tämä oli mahdollista, sillä puolustus-

haarojen välille määritetyt rajapinnat 
vastasivat hyvin staattisen toimintaym-
päristön haasteisiin. 

Viipurinlahden taistelut muuttivat 
kuitenkin aikaisemman staattisuuteen 
perustuneen toimintalogiikan. Ilmavoi-
mien osalta muutoksen aiheutti Saksas-
ta lainaan saatu lento-osasto Kuhlmey, 
jonka käytössä oli maavoimien lähitu-
litukeen tarkoitettuja syöksy- ja hävit-
täjäpommittajia. Tämä ilmasta-maahan 
suorituskyky oli aiemmin ollut ilma-
voimilla hyvin rajoitettu. Väliaikaisesti 
tueksi saatu saksalainen lento-osasto 
kytki olemassaolonsa ajan ilma-aseen 
läheisesti maasodankäyntiin ja sen no-
peisiin tilanteenmuutoksiin. 

Horisontaalisille puolustushaaroille, 
merivoimille ja maavoimille, taistelu-
jen nopea siirtyminen kahden puolus-
tushaaran vastuualueen saumakohtaan 
keskelle Viipurinlahtea aiheutti yhteis-
toiminnan kannalta uuden tilanteen. 
Viipurinlahdella muodostui taistelujen 

kokonaiskoordinaation näkökulmasta 
selkeä johtamisvaje. Puolustushaarojen 
näkökulmasta asia ei toki ollut näin. 
Molemmat puolustushaarat tekivät 
johtosuhteidensa mukaisesti tukipyyn-
tönsä ilmavoimille, vaikkakin tämä 
saattoi tapahtua lähes samanaikaisesti 
ja lähes samalle alueelle. Maavoimien 
osalta tilanne oli sinänsä helpompi, sillä 
Kannaksen Armeijan ilmakomentajana 
toiminut eversti Lorentz koordinoi me-
nestyksekkäästi lentojoukkojen taktista 
käyttöä maarintamalla. Merivoimien 
rannikkojoukoissa joissa ei ollut ilma-
voimien yhteysupseereita, ilmatuki-
pyynnöt välittyivät sen sijaan kaikkine 
viiveineen johtosuhteiden mukaisesti 
Päämajan kautta ilmavoimiin. Lisä-
mausteensa tilanteeseen muodosti me-
rivoimien jäykän torjuva pitäytyminen 
Viipurinlahden saarilla, maavoimien 
samanaikaisesti pyrkiessä säästämään 
voimavarojaan joukkojensa joustaval-
la käytöllä. Pitkälti edellä mainituista 

Napoleon saattoi romukoppaan sodankäynnin vuosisataiset perinteet 
ja toimintatavat.
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seikoista johtuen merivoimien Kevyt 
laivasto-osasto sekä sen rannikkojoukot 
kärsivät huomattavia tappioita taisteluis-
saan Viipurinlahdella. 

Puolustushaarojen yhteisoperaatio-
taidon osalta Viipurinlahden taistelu 
osoitti etenkin sen, etteivät ylimpien esi-
kuntien väliset yhteistoimintasopimukset 
sekä neuvottelut olleet riittävä toimen-
pide alueellisen taistelun yhteensovit-
tamiseksi. Ilmavoimien ja maavoimien 
välinen yhteistoiminta onnistui sinänsä 
vähintäänkin kohtuullisesti, sillä sodan 
aikana saatujen kokemusten myötä alu-
eelliselle ilmakomentajalle oli delegoitu 
oikeuksia välittää taktisia tehtäviä ilma-
aseelle maavoimien taisteluihin liittyen. 
Merivoimien rannikkojoukkojen ja maa-

voimien joukkojen osalta päätöksenteko 
olisi sen sijaan pitänyt tapahtua yhden 
aluevastuussa olevan komentajan tai 
hänen suoranaisen esimiehen johtamana. 
Puolustushaaratasolle viety päätöksente-
ko yksittäisten rannikkojoukkojen liik-
keistä ei ollut sopusoinnussa todellisen 
tilanteen kanssa. Keskitetty päätöksen-
teko mahdollisti todennäköisesti hyvän 
tilannekuvan muodostumisen puolustus-
haaraesikunnassa, mutta johti taktisella 
tasolla aikaviiveistä johtuen turhan suu-
riin tappioihin. Tämä heijastanee myös 
osaltaan puolustushaarojen toimintakult-
tuurien hyvinkin suurta eroavaisuutta. 
Mielenkiintoisinta olisi silti tietää, otet-
tiinko sotien jälkeen puolustusvoimissa 
oppia Viipurinlahden yhteisoperaation 

kokemuksista, vai annettiinko saavute-
tun yhteisoperaatiotaidon taantua sotaa 
edeltäneelle tasolle?

Joint-visiot  
valtameren takaa

Kuten artikkelin alussa todettiin, ajatus 
yhteisoperaatioista ei ole historiallisesti 
uusi. Yhteisoperaatio käsitteenä saanee 
muotonsa ja sisältönsä aina kunkin ai-
kakauden määrittelemänä. Nykyisin 
vallalla oleva ”Joint”-diskurssi liittyy 
ensisijaisesti Yhdysvaltain asevoimissa 
jo pitkään käynnissä olleeseen syste-
maattiseen muutostyöhön eli transfor-
maatioon. Terminä ”Joint” on esiintynyt 
Yhdysvaltain asevoimien doktriinien 

Lentotukialustaistelut Korallimerellä ja Midwayssä käytiin merivoimien ilmavoimien välillä ilman lai-
vastojen pintataistelualusten välistä kosketusta. Kuvassa USS Yorktown Midwayn taistelujen aikana 
4.6.1942 sen saatua osuman lentokonetulituksessa.
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fokuksessa jo vuodesta 1993, jolloin 
julkaistiin operaatioiden toteuttamisen 
kannalta keskeinen kenttäohjesääntö 
FM 100–5 (nykyisin FM 100–3). Muu-
tostarpeen asevoimissa aiheutti tuolloin 
kylmän sodan päättyminen sekä euroop-
palaisen suursodan uhkan väheneminen. 
Kehityslinja johti suuntaukseen kyky-
jen rakentamiseksi globaaleja kriisejä 
varten, joissa keskeiseen rooliin nousivat 
yhteistoiminnassa toimivat puolustus-
haarat. Kaksinapaisuuden poistuttua on 
tilalle tulleet uudet haasteet. Tulevaisuu-
den toimintaympäristöä kuvaavat entistä 
enemmän epävarmuus, kompleksisuus, 
nopeat muutokset sekä pysyväluontoiset 
konfliktit. Toimintaympäristön voimak-
kaat muutokset ovat asettaneet lisävaa-
timuksia joukkojen muodostamiseksi 
tehtäviä varten. Muodostettavat joukot 
(Joint Force) tullaan tulevaisuudessa en-
tistä enemmän räätälöimään tehtäviinsä.

Nykyisin Yhdysvaltojen asevoimien 
yksi keskeisin kehittämistavoite liittyy 
tarpeeseen integroida eri puolustus-
haarojen suorituskykyjä yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. Vision mukaan in-
tegroitunut suorituskyky on suurempi 
kuin puolustushaarojen tuottamien 
yksittäisten suorituskykyjen yhteenlas-

Stuka-syöksypommituskoneet lähdössä joint-operaation pommitusmatkalle Talin siltoja tuhoamaan 
Immolasta 28.6.1944.

kettu summa. Kyse on siis synergiasta. 
Kyky toimia saumattomasti yhdessä 
nähdäänkin operatiivisen menestymi-
sen perusehtona. Haasteen tämän niin 
sanotun ”Joint”-kyvyn saavuttamiseksi 
asettaa kuitenkin kunkin puolustushaa-
ran pitkät omat perinteet sekä niiden toi-
sistaan poikkeava toiminnan logiikka, 
sillä puolustushaaroja on lähtökohtaisesti 
kehitetty niiden omien käyttötarkoitusten 
suuntaisesti. Kaikkiaan tämän niin sano-
tun ”Joint”-kyvyn saavuttaminen edel-
lyttää organisaatiolta älyllistä, teknistä, 
organisatorista, operatiivisen toiminnan 
sekä doktriinien integraatiota.

Yhdysvalloissa puolustushaarojen 
systemaattinen integrointityö on vienyt 
jo oman aikansa, mutta myös tuloksia 
on syntynyt. Vuosikymmenien panostus-
ten jälkeen on muun muassa yhteisope-
raatiojoukkojen (Joint Force) sisäiseen 
johtamiseen kyetty muodostamaan me-
netelmiä, joilla voidaan nivoa kaikkien 
toimijoiden toiminta yhdensuuntaiseksi 
yhden suoranaisen johtosuhteen alaisuu-
dessa. Edellä mainittu ei vaikuta sinän-
sä mitenkään erikoiselta saavutukselta, 
mutta Yhdysvaltain asevoimista pu-
huttaessa tulee kiinnittää huomiota sen 
mittasuhteisiin, sekä suhteuttaa tämä 

niihin haasteisiin joihin muun muassa 
puolustushaarojen välinen kankea yh-
teistoiminta voi pahimmillaan johtaa. 
Toisaalta Yhdysvaltalainen Joint Force 
malli olisi teoreettisesti ajatellen voinut 
olla hyvinkin käyttökelpoinen myös Vii-
purinlahden taisteluissa. 

Aluepuolustus ja joint

Suomen puolustusvoimia kehitetään 
yleisen asevelvollisuuden, uskottavan 
aluepuolustuksen sekä kustannustehok-
kuuden reunaehtojen pohjalta. Suurin 
haaste edellä mainitusta toisiinsa linkit-
tyvistä reunaehdoista kohdistuu luon-
nollisesti puolustusvoimien budjettiin, 
jonka mitoitukset määrittyvät valtionta-
louden logiikan pohjalta. Pienen budjetin 
luonnollinen seuraus on kustannustehok-
kuuden tavoittelu, jotta kyky uskotta-
vaan puolustukseen voitaisiin säilyttää. 
Asevelvollisuus sinänsä mahdollistaa 
kustannustehokkaasti aluepuolustuksen 
edellyttämän suuren reservin. 

Vaikka aluepuolustus on kaikille 
puolustushaaroille yhteinen, on puo-
lustushaarojen toiminnan logiikassa 
havaittavissa merkittäviä eroavaisuuk-
sia. Puolustushaaroista merivoimat ja 
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ilmavoimat ovat korkealaatuisen tek-
nologian, asejärjestelmiensä, suuren 
liikkuvuutensa ja pienen lukumääränsä 
johdosta keskusjohtoisia puolustushaa-
roja. Maavoimia kuvaa edellisistä poi-
keten alueellisuus, rajallinen liikkuvuus, 
joukkojen suuri määrä sekä joukkojen 
määrästä johtuvat useat johtamistasot. 
Tilanteiden kehittymisen moninaisuu-
desta johtuen maavoimien johtaminen 
ei näin ollen voi perustua keskusjohtoi-
suuteen vaan tehtävätaktiikkaan, jossa 
vastuuta delegoidaan voimakkaasti 
alemmille johtoportaille aina viimei-
seen taistelijapariin saakka. Maavoi-
mien toiminnan kannalta keskeisimmät 
alueelliset johtoportaat ovat sotilasläänit 
sekä näiden alaiset sotilasalueet, joiden 
rooli korostuu valmiuden säätelyssä 
ja etenkin alueellisen yhteistoiminnan 
koordinoinnissa.  

Puolustusvoimien puolustushaarat 
vastaavat maa-, meri- ja ilmapuolus-
tuksen suorituskykyjen rakentamisesta, 
ylläpidosta ja käytöstä. Suomalainen 
ratkaisu poikkeaa näin ollen esimer-
kiksi Yhdysvaltalaisesta käytännöstä, 
jossa puolustushaarat vastaavat suo-

rituskykyjen rakentamisesta, mutta 
luovuttavat erikseen määritetysti suo-
rituskykyjä muodostettujen ”Joint 
Force” johtoportaiden käyttöön. Tämä 
periaate mahdollistaa johtamisen yk-
seyden eli ”Joint”-kyvyn muodostumi-
sen yhteisoperaatiojoukossa. Erityisen 
merkityksekästä johtamisen ykseyden 
muodostuminen on taktisella aluetasolla. 
Taktisten operaatioiden toteuttaminen 
nopeatempoisissa operaatioissa ei saisi 
hidastua liian monimutkaisten johta-
misjärjestelyjen johdosta. Aluetasolla 
eri puolustushaarojen taistelujen tuke-
miseen soveltuvat suorituskyvyt tulee 
olla nopeasti saatavilla, jotta taisteluissa 
voidaan onnistua. Tämä edellä kuvattu 
toiminta kuvaa liittouman joukkojen päi-
vittäistä arkea Afganistanissa. 

Tulevaisuuden Joint-kykyisen alue-
puolustusta soveltavan organisaation 
keskeiset kehittämistekijät perustuvat 
taistelutilan kolmiulotteisuuden tun-
nistamiseen ja perinteisten puolustus-
haarojen välisten fyysisten rajapintojen 
häivyttämiseen. Aluetasolla tämä tarkoit-
taisi taktisen tason johtoportaita, joille 
luotaisiin valmius yhteisoperaatioiden 

johtamiseen vastuualueellaan. Puolus-
tushaarojen näkökulmasta lisääntyvä 
integraatio voisi tarkoittaa yhteisiä ra-
kenteita, joka mahdollistaisi yhteisope-
raatioiden nopean ja tilanteenmukaisen 
suunnittelun sekä toimeenpanon. Ra-
kenteellinen integraatio mahdollistaisi 
normaalioloissa todennäköisesti monia 
synergia-etuja esimerkiksi teknologia-
hankkeisiin liittyen ja aikaansaisi näin 
ollen kustannussäästöjä. 

Pyrkiminen yhdessä tekemiseen 
mahdollisimman järkevällä tavalla ei 
ole muuttunut Napoleonin ajoista. Tule-
vaisuudessa asevoimien kehittynyt kyky 
yhteisoperaatioihin aikaansaanee sille 
etulyöntiaseman. Joint-kyvyttömyys 
saattaa sen sijaan muodostua organi-
saation Akilleen kantapääksi, sillä ase-
voimien tulevaisuus on Joint.  

Majuri Jukka Mälkki palvelee Etelä-
Suomen sotilasläänin Esikunnassa osas-
toesiupseerina. 

Yhdysvaltain neljäs puolustushaara eli merijalkaväki sisältää elementtejä kaikista puolustushaaroista. 
Se on syntynyt tarpeesta yhdistellä eri puolustushaarojen suorituskykyjä. 
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Teksti: Vesa Sundqvist

Ilmasotakoulu 
kouluttaa ilmapuolustajat

Ilmavoimien ja ilmatorjunnan yhdistetty palkatun  
henkilöstön ja kadettien perus- ja täydennyskoulutus

Ilmasotakoulu ja erityisesti sen Kou-
lutuskeskus on vastannut vuoden 
2008 alusta ilmapuolustuksen pal-

katun henkilöstön ja kadettien perus- ja 
täydennyskoulutuksesta. Tässä artikke-
lissa kerrotaan ilmapuolustuskoulutuk-
sen toteutuksesta Ilmasotakoulussa ja 
tarkastellaan samalla kolmen vuoden 
aikana saatuja kokemuksia.

Ilmatorjuntakoulu, jonka perinteitä 
Ilmasotakoulun Koulutuskeskus vaalii, 
perustettiin 1.8.1940 Santahaminaan. 
Ilmatorjuntakoulussa ja nyttemmin siis 
Ilmasotakoulussa ilmapuolustuskoulu-
tusta on näin ollen annettu yhteensä jo 
70 vuoden ajan. Kuriositeettina mainit-
takoon, että ilmatorjuntakoulutusta on 
annettu Jyvässeudulla jo aiemminkin, 
nimittäin jatkosodan alussa kesällä 1941. 
Tuolloin Ilmatorjuntakoulu, silloiselta 
nimeltään Ilmatorjuntakoulutuskeskus, 
sijaitsi parin kuukauden ajan Vaajakos-
kella. Koulutuskeskuksen 70-vuotis-
perinnepäivän juhlallisuuksiin liittyen 

elokuussa 2010 paljastettiin myös muis-
tolaatta tuon ajanjakson, perinnejoukon 
ja veteraanien tekemän mittaamattoman 
arvokkaan työn kunniaksi. 

 Ilmasotakoulu tänään

Ilmasotakoulun palkatun henkilöstön ri-
vivahvuus on noin 320. Koulun johtajan 
ja esikunnan lisäksi kokoonpanoon kuu-
luvat kolme joukkoyksikköä, jotka ovat 
Koulutuskeskus, Koulutuspataljoona ja 
Tukilentolaivue sekä kaksi erillisyk-
sikköä, eli Elektronisen Sodankäynnin 
Koulutuskeskus ja Ilmavoimien Soitto-
kunta. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan 
pääasiassa palkatun henkilöstön ja kadet-
tien koulutusta, joka on Koulutuskeskuk-
sen vastuulla.

Ilmasotakoulu on puolustushaara-
koulu sekä Ilmavoimien johtamisjärjes-
telmäalan ja ilmatorjunnan aselajikoulu. 
Se ohjaa myös Ilmavoimien aselajikou-
luissa eli Lentosotakoulussa ja Ilmavoi-
mien Teknillisessä Koulussa annettavaa 

perus- ja täydennyskoulutusta. Ilmasota-
koululla ja painopisteisesti sen Koulutus-
keskuksella on myös vastuulla Lohtajan 
valtakunnallisten ilmatorjuntaharjoitus-
ten toimeenpano sekä ilmatorjunnan len-
tolaitetoiminnan johtaminen. Lisäksi se 
osallistuu puolustusvoimien tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan sekä hankkeisiin. 

Ilmapuolustus on  
yksi kokonaisuus

Kokemukset ilmapuolustuksen palka-
tun henkilöstön ja kadettien perus- ja 
täydennyskoulutuksen yhdistämisestä 
ensimmäisten kolmen vuoden ajalta ovat 

Ilmapuolustuksen kokonaisuuden kehittämistä 
käsittelevä selvitystyö esiteltiin puolustusvoimain 
komentajalle vuoden 2005 lopulla. Selvityksessä 

todettiin, että Ilmavoimien ja ilmatorjunnan palkatun 
henkilöstön ja kadettien koulutus on mahdollista 

yhdistää ja että koulutuksen yhdistämisellä 
olisi saavutettavissa etuja. Vuoden 2006 lopulla 
puolustusministeri päätti Ilmatorjuntakoulun 

toimintojen siirrosta Ilmasotakouluun ja vuoden 2007 
lopussa Ilmatorjuntakoulu lakkautettiin.

Vesa Sundqvist
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rohkaisevia. Ilmatorjunnan palaamisen 
Jyvässeudulle pitkän tauon jälkeen voi-
daan todeta parantaneen ilmapuolustuk-
sen henkilöstön koulutusedellytyksiä 
nimenomaan ilmapuolustuksen koko-
naisuuden ymmärtämisen osalta. Ilma-
puolustus on yksi kokonaisuus, kuten 
Ilmavoimien komentaja totesi edellisen 
Kylkiraudan (3/2010) haastattelussa. On 
nimittäin syytä muistaa, että ilmapuo-
lustus muodostuu hävittäjätorjunnan, 
ilmatorjunnan, elektronisen vaikutta-
misen ja valvonnan sekä ilmasuojelun 
yhteistoiminnasta.

Ilmasotakoululla on hyvät edellytyk-
set toteuttaa koulutustehtävänsä, sillä se 
sijaitsee lentotukikohdan kupeessa, sen 
käytössä on pääjohtokeskustasoinen joh-
tamisympäristö ja lähistöllä on toinen 
valtakunnallisista elektronisen sodan-
käynnin koulutuskeskuksista. Puitteet 
ilmapuolustuksen kokonaisuuden kou-
luttamiseksi erityisesti tulenkäytön joh-
tamisen osalta ovat siis kunnossa. 

Maavoimien yhtymien suojaami-
sessa tarvittava ilmatorjunnan osaami-
sen hankkiminen varmistetaan tiiviillä 
yhteistyöllä ilmatorjuntakoulutusta an-
tavien joukko-osastojen kanssa sekä 
osallistumalla yhtymäharjoituksiin jo pe-
ruskoulutuksen aikana niin kadetti- kuin 
aliupseerikoulutuksessakin. Maisterivai-
heessa ilmatorjuntaupseerit osallistuvat 
myös Maasotakoulun johtamaan kahden 
viikon mittaiseen yhteistoimintaharjoi-

tukseen, jossa harjoitellaan prikaatin ja 
pataljoonan raameissa hyökkäystä.  

Ilmapuolustuksen 
upseeriopinnot

Kaikkinensa ilmapuolustuksen up-
seeriopinnot kolme vuotta kestävällä 
kadettikurssilla toteutetaan ohjaaja-, 
ilmatorjunta-, johtamisjärjestelmä- ja 
lentoteknillisellä opintosuunnalla.  Ilma-
sotakoulussa toteutettavia yhteisiä so-
tatieteellisiä opintoja ilmapuolustuksen 
eri opintosuunnilla on enimmillään noin 
25% eli hieman alle 50 opintopistettä so-
tatieteiden kandidaatilta edellytettävästä 
180 opintopisteestä. Maanpuolustuskor-
keakoulun toteutusvastuulle jää siis reilu 
130 opintopistettä.

Ohjaajaopintosuunnan sotatieteel-
lisiä opintoja on kuitenkin eriytetty 
ilmailuopinnoista johtuen muista il-
mapuolustuksen opintosuunnista siten, 
että yhteisten sotatieteellisten opinto-
jen osuus näillä kaikilla neljällä ilma-
puolustuksen opintosuunnalla on noin 
15% eli hieman alle 30 opintopistettä. 
Lisäksi on huomattava, että kullakin 
opintosuunnalla on suoritettava huo-
mattava määrä, keskimäärin noin 40 
opintopisteen verran, upseerin virkaan 
edellytettäviä sotilasammatillisia opin-
toja. Nämä sotilasammatilliset opinnot 
toteutuvat pääosin kolmannen vuoden eli 
aselajijakson aikana puolustushaara- ja 

aselajikouluissa sekä joukko-osastoissa.
Ilmatorjunta-, johtamisjärjestelmä- ja 

lentoteknilliseltä opintosuunnalta val-
mistuneilla luutnanteilla on edessään 
neljän vuoden työelämäjakso ennen 
maisterivaiheen alkua. Maisterivaihe on 
kestoltaan kaksi vuotta ja 120 opintopis-
tettä sotatieteellisten opintojen osalta. 
Aselajijakso kestää maisterivaiheessa 
noin kolme kuukautta pitäen sisällään 
myös sotilasammatillisia opintoja noin 
10 opintopisteen verran. Ohjaajaopinto-
suunta jatkaa sitä vastoin kadettikurssilta 
suoraan maisterivaiheeseen, joka kestää 
heidän osaltaan siis kuusi vuotta. Nämä 
opinnot on räätälöity lentokoulutuksen 
ehdoilla. Maisterivaiheen opintojen 
keskiössä niin maa-, meri- kuin ilmaso-
talinjalla on pro gradu -tutkimus ja sitä 
tukevat opinnot. Sotatieteiden maiste-
rin tutkinnon kuormittavuus on koko-
naisuudessaan kova, sillä sotatieteiden 
maisterilta vaaditaan 300 opintopistettä 
sotatieteellisiä opintoja ja noin 50 opin-
topistettä sotilasammatillisia opintoja eli 
yhteensä noin 350 opintopisteen opinnot. 

Maanpuolustuskorkeakoulu arvioi 
Ilmasotakoulun sotatieteellisen opetuk-
sen laatua keväällä 2010 ensimmäistä 
kertaa. Opetuksen laatu todettiin kaikilta 
osin vähintään hyväksi ja parissa ala-
kohdassa jopa erinomaiseksi, ja Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtori myönsi 
Ilmasotakoululle diplomin opetuksen 
laadusta. Tämä on konkreettinen tunnus-

Kuvassa Ilmasotakoulun erikoisluokkarakennus”Aquila”, jossa on myös pääosa Koulutuskeskuksen 
henkilöstöstä.
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tus ja kannustus erityisesti Koulutuskes-
kuksen henkilöstölle pitkäjänteisestä ja 
ansiokkaasta opetuksen kehittämistyöstä 
ja toimeenpanosta. 

Ilmapuolustuksen 
aliupseerikoulutus 

Aliupseerikoulutuksen osalta Ilmasota-
koululla ei ole toistaiseksi esittää yhtä 
painavaa todistusta opetuksen laadusta, 
mutta kiittävää ja kannustavaa palautetta 
kylläkin. Ilmasotakoulu lienee sotakou-
luista se kiltein oppilas noudattamalla 
Pääesikunnan vuoden 2007 alussa an-
tamaa aliupseerikoulutuksen suunnitte-
lukäskyä kenties puhdaspiirteisimmin. 
Osaamisen kehittämisen strategian 
mukaisesti keskeistä aliupseerikoulu-
tuksessa ovat itseohjautuvuus, työssä 
oppiminen, monimuotokoulutus sekä 
osaamisen todentaminen ja varmentami-
nen näytöin. Aliupseereiden opinnoissa 
pääpaino on sodan ajan tehtävässä. 

Aliupseerien eri työtehtävissä vaadit-
tava osaamisen kirjo on niin laaja, ettei 
kaikkien laittamista tismalleen samaan 
muottiin voi lähtökohtaisesti pitää enää 
perusteltuna. Käytännössä työpaikat 
määrittelevät aliupseerin tehtävässä 
vaadittavan osaamisen puolustushaaran 
ja aselajien määritellessä yhteiset osaa-
misvaatimukset. 

Opinnot suoritetaan työn lomassa 
opintojaksojen ja työssä olon vuorotel-
lessa niin, että koulutettavat valitsevat 
opintonsa tarvittaessa koulutuskalente-
rista. Kouluoppimisen rinnalla kulkee 
koko ajan ohjattu työssä oppiminen. 
Osaamisen todentavat näytöt annetaan 
aidoissa työtehtävissä. Suoritettavat 
opintokokonaisuudet ovat sotilasamma-
tillinen opintokokonaisuus 1 (SAMOK 
1), sotilasammatillinen opintokokonai-
suus 2 (SAMOK 2) sekä sotilasam-
matilliset mestariopinnot (SAMMO). 
Aliupseerikoulutuksessa eri opintoko-
konaisuuksien opinto-oikeuden maksi-

mipituus on kaksi vuotta. 
Ilmatorjunnassa noudatetaan ilma-

torjunnan tarkastajan ohjauksessa val-
misteltuja opetussuunnitelmia, mutta 
aselajiosaaminen todennetaan sen lisäksi 
näytöin omassa sodan ajan tehtävässä. 
Kun toimitaan saman katon alla yhteen 
hiileen puhaltamalla, niin väkisinkin 
hyvät käytänteet leviävät, kuten nyt on 
käynyt.

Uusimuotoisen aliupseeriston kou-
lutuksen käynnistäminen on ollut erityi-
sen haasteellisista myös meille hieman 
kokeneemmalle esimieskaartille, mutta 
tämän vuoden aikana on kentältä alka-
nut kuulua jo positiivistakin palautetta. 
Pikku hiljaa on alettu tottua siihen, ettei 
kurssi enää ala esimerkiksi tammikuussa 
ja pääty elokuussa, vaan opintokokonai-
suudessa on tietty määrä lähijaksoja ja 
työhön kytkeytyviä etäjaksoja. Tämä 
edellyttää niin alaiselta kuin esimie-
heltäkin tarkkaa suunnittelua, mutta 
parhaimmillaan lopputuloksena voi 

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta jatkaa lentokoulutustaan Hawk-kalustolla Lentosotakoulussa Kauha-
valla tavoitteena Hornet-koulutus, joka toteutetaan lennostojen hävittäjälentolaivueissa sotatieteiden 
maisteriopinnoissa. Etualalla Hawk Mk51A ja taustalla F-18D Hornet.
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olla, että työntekijä on itse asiassa jopa 
enemmän työnantajan käytössä aikai-
sempaan kurssimuotoiseen opetukseen 
verrattuna. Ja rohkaisevaa on se, että 
tutkimusten mukaan työhön kytkeytyvä 
oppiminen on selkeästi tehokkain tapa 
oppia, kunhan vaan järjestelmä saadaan 
toimimaan kunnolla. Tälläkin rintamal-
la alkaa näyttää jo hieman paremmalta, 
sillä kuluvan vuoden aikana sotilasam-
matillisista opintokokonaisuuksista on 
alkanut valmistua opiskelijoita huomat-
tavasti aikaisempaa enemmän ja opin-
toihin hakeutuneita on jo yli nykyisten 
koulutusresurssien.

Menestystekijöitä

Yksi tärkeä menestyksen avain Ilma-
sotakoulussa on ollut avata sotilasam-
matillinen koulutustarjonta kaikille 
henkilöstöryhmille, jos osaamistarve sitä 
edellyttää. Tämä on mahdollistanut kou-
lutuksen laadukkaan toteuttamisen yhä 
niukemmiksi käyneistä henkilöstöresurs-
seista huolimatta. Koulutustarjonta on 
kerätty paljon kiitosta saaneeseen Ilma-
voimien koulujen koulutuskalenteriin.

Laadukkaan ja pedagogisesti ny-
kyaikaisen opetuksen suunnittelun 
ja toteutuksen edellytyksenä on ollut 
Koulutuskeskuksen henkilöstön jatkuva 
pedagogisen osaamisen kehittäminen. 

Henkilöstö on täydentänyt osaamistaan 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Jy-
väskylän yliopistossa sekä Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa. Koulutuskeskuksen 
henkilöstöä kannustetaan kehittämään 
pedagogista osaamistaan erilaisten 
koulutusten avulla. Niihin liittyvät ke-
hittämistehtävät kohdentuvat opettajien 
normaaliin työhön parantaen suoraan 
opetuksen laatua.

Oppivan organisaation periaatteiden 
mukaisesti oman toiminnan kriittinen 
tarkastelu on lähtökohta kehittymiselle. 
Oli kysymyksessä sitten upseereiden tai 
aliupseereiden koulutus, niin palautteen 
aikaisempaa systemaattisempi keräämi-
nen ja analysointi on paikallaan. Näin on 
eritoten nyt, kun sekä upseeriston että 
aliupseeriston koulutusjärjestelyitä on 
uudistettu merkittävästi. Muutokselle 
on myös annettava aikaa, eikä jokaiseen 
rapsahdukseen kannata heti reagoida 
ilman painavia perusteita. Esimerkiksi 
ensimmäiset uusimuotoisen kandidaa-
tintutkinnon suorittaneet luutnantit ovat 
olleet töissä vasta reilun vuoden. Vasta 
palautteen saaminen muutamalta val-
mistuneelta kurssilta ja heidän joukko-
osastoissa olevilta esimiehiltään antanee 
riittävän pohjan mahdollisille kehitys-
toimenpiteille. 

Ilmapuolustuksen ammattisotilaiden 
ja kadettien koulutusta tarkasteltaessa ei 

voi olla sivuuttamatta Ilmasotakoulun 
vastuulla olevia valtakunnallisia ilma-
torjuntaharjoituksia Lohtajalla. Nämä 
harjoitukset ovat Ilmavoimien pääsota-
harjoituksen RUSKA:n ohella ainoat 
säännöllisesti vuosittain järjestettävät 
kaikkien puolustushaarojen yhteishar-
joitukset puolustusvoimissa. Ilmapuo-
lustuksen suorituskyvyn kehittämisen 
näkökulmasta erityisesti sen ilmapuolus-
tusharjoitusvaihe on erityisen merkittävä 
kaikille puolustushaaroille. Saavutetun 
tason ylläpito, saati kehittäminen edel-
lyttää kuitenkin lisäpanostusta kaikilta 
puolustushaaroilta, jotta esimerkiksi 
äärimmäisen tärkeä elektronisen sodan-
käynnin toimintaympäristö pystyttäisiin 
toteuttamaan täysipainoisesti myös il-
masta maahan tapahtuvana.

Ilmasotakoulun näytöt ilmapuolus-
tuksen palkatun henkilöstön ja kadettien 
koulutuksesta ovat viime vuosina olleet 
hyvällä tasolla. Ilmasotakoululla ja Kou-
lutuskeskuksella on edellytykset tehdä 
hyvää tulosta myös tulevaisuudessa, 
vaikka niukkenevat resurssit huoletta-
vat myös meitä Ilmasotakoululaisia ja 
pakottavat asettamaan tehtäviä entistäkin 
enemmän tärkeysjärjestykseen.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist 
palvelee Koulutuskeskuksen johtajana 
Ilmasotakoulussa. 

Ilmasotakoulu toimeenpanee valtakunnalliset ilmatorjuntaharjoitukset Lohtajalla. Erityisesti näiden 
harjoitusten ilmapuolustusharjoitusvaihe on merkittävä maa-, meri- ja ilmavoimien yhteisharjoitus 
(joint). Kuvassa Hornet soihduttaa.
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Toiminnanohjaus 
muutoksen tukena

Teksti: Pertti Kuokkanen

Toiminnanohjauksella on kes-
keinen rooli strategisessa joh-
tamisessa. Ei nimittäin riitä, 

että organisaatiossa tehdään hyviä 
strategioita vaan strategiat on kyettä-
vä jalkauttamaan eli tekemään muutos 
myös käytännössä. Juuri strategioiden 
jalkauttamisessa hyvin toimiva toimin-
nanohjausjärjestelmä on avainasemas-
sa.  

Toiminnanohjauksen voi avata 
käyttäen hyväksi Vonderembsen ja 
Whiten määrittelyä: 

”Toiminnanohjaus on pää-
töksentekoa. Siihen kuuluvat 
suunnittelu ja valvonta niistä te-
kijöistä, jotka vaikuttavat yrityk-
sen toimintoihin. Toiminnot taas 
ovat organisaation prosesseja, 
joilla hankitaan tuotantopa-
nokset (ihmiset, pääoma, ma-
teriaali) ja muunnetaan nämä 
tuotteiksi (palvelut ja tavarat) 
ympäristön kulutettavaksi. Toi-
minnot työllistävät työntekijöitä 
ja johtoa sekä käyttävät tiloja 
ja laitteita valmiiden tuotteiden 
tai palveluiden tarjoamiseen. 
Toiminnanohjaajat hakevat 
ideoita ja tietoa vähentämään 
tuotantoaikaa, parantamaan 
joustavuutta ja tuottavuutta, 
parantamaan laatua ja alenta-
maan kustannuksia.” 

Määritelmän alku näyttää hyvin tu-
tulta asioiden ja ihmisten johtamiselta, 

mutta asian ”ydin” löytyykin määritel-
män loppupuolelta toiminnanohjaajan 
tehtävistä. Toiminnanohjaus voidaan 
nähdä johtamisena, jossa sovitetaan 
yhteen strateginen suunnittelu, orga-
nisaation eri tasoilla tapahtuva johta-
minen ja tekeminen sekä raportointi 
ja valvonta. 

Toiminnanohjauksen roolit  
eri johtamistasoilla

Yleensä organisaatio on toiminnallises-
ti kaksi- tai kolmitasoinen. Organisaa-
tion kokonaisstrategiat, tavoitteiden ja 
tehtävien asettaminen sekä merkittävät 
muutokset tehdään yleensä keskusta-
solla. Tuloksien seuranta ja organisaa-
tion voimavarojen tehokkuuden sekä 
tavoitteiden saavuttamisen varmis-
taminen tehdään yleensä seuraavalla 
tasolla, jota suurissa organisaatiossa 
voidaan kutsua esimerkiksi aluetasoksi. 
Päivittäisten tehtävien suorittaminen 
tapahtuu yleensä paikallistasolla, missä 
toimeenpannaan organisaation eri teh-
täviä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Organisaation keskustaso tekee 
strategiset suunnitelmat ja -päätökset 
ja organisoida resurssit organisaati-
on ulkopuolella saavutettavia tulok-
sia varten. Tällä tasolla johtamisessa 
pitää keskittyä organisaation tuloksiin 
ja suorituksiin. Kuten jokainen tämän 
tehtävän parissa työskennellyt tietää, 
on se yksi vaikeimmista ja kiistanalai-
simmista, mutta myös organisaation 

tärkeimmistä tehtävistä. 
Aluetasoa tulisi käyttää tai hyö-

dyntää paremmin tärkeänä strate-
gisena voimavarana. Alusta alkaen 
tapahtunut aluetason osallistuminen 
strategisen suunnittelun prosessiin 
ja myöhemmin viestintä tavoitteista 
kaikille työntekijöille paikallistasolla 
vaimentavat eri näkemyksien välistä 
kitkaa. Osallistuminen ja onnistunut 
viestintä myös vähentävät todennäköi-
syyttä tilanteelle, jossa paikallistaso ei 
osallistuisi tavoitteiden saavuttamiseen 
ja aiheuttaisi ongelmia. 

Toiminnanohjauksen 
ulottuvuudet

On olemassa kolmenlaista toimin-
nanohjausta. Rakenteellisella toimin-
nanohjauksella tarkoitetaan sitä, että 

Toiminnanohjaus on termi, joka on jalkautunut viime 
vuosina osaksi erilaisten organisaatioiden sanastoa. 
Näin on myös puolustusvoimissa. Tässä artikkelissa 
everstiluutnantti Pertti Kuokkanen kertoo, mistä 

toiminnanohjauksessa oikeastaan on kysymys.

Pertti Kuokkanen
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haetaan toimintojen uudelleen jäsen-
tämistä, toimintojen systematisointia 
ja toimintakulttuurien yhtenäistämistä. 
Näillä toimenpiteillä pyritään saamaan 
organisaatio toimimaan entistä tehok-
kaammin.

Toteumatietoon perustuvassa toi-
minnanohjauksessa käytetään hyväksi 
organisaation eri osista saatavaa rapor-
tointitietoa.  Jos määritetyistä organi-
saation osista ei saada riittävää tietoa, 
niin ei myöskään saada selville niiden 
kustannuksia. 

Tämä johtaa käytännössä kolman-
nen toiminnanohjauksen ulottuvuuden 
määrittämiseen, joka on yksityiskoh-
taista tietoa organisaation tuottamasta 
palvelusta tai materiaalista eli tuot-
teesta. Käytännössä tämä tuotetietoon 
perustuva toiminnanohjaus tarkoittaa 
tuotekohtaiseen kannattavuuslasken-
taan porautumista ja tätä toiminnan 
ulottuvuutta voidaan pitää ohjauksen 
kannalta kaikkein keskeisimpänä. 

Koko toiminnanohjausjärjestel-
män toiminnassa keskeinen rooli on 
raportoinnilla, jonka kautta saadaan 
kerättyä sellaista tietoa, jota voidaan 
käyttää koko organisaation toiminnan-
ohjaukseen.

Lopuksi se 
toiminnanohjauksen 

kokonaisuus

Strategisen johtamisen avainidea on 
organisaatiokokonaisuuden toiminnan 
mahdollisimman hyvä hallinta. Laajas-
sa käsityksessä strateginen johtaminen 
on prosessien prosessi, mukaan lukien 
organisointi, viestintä, motivointi ja ra-
portointi. 

Strategisen johtamisen kolme pää-
sanaa ovat resurssit, organisaatio ja 
muutos. Resurssien muuntaminen pää-
töksiksi tapahtuu lopulta budjetoinnin 
yhteydessä. Strategian toimeenpano 
tarvitsee toimivan organisaation, joka 
viestinnän, motivoinnin ja valvonnan 
keinoin tekee muutoksen. Organisaa-
tiorakenne sopeutetaan strategian maa-
ilmaan muutoksen aikana. Johtamisen 
näkökulmasta muutoksen hallinnan 
edellytys on inhimillisen toiminnan 
kokonaisvaltainen ymmärtäminen. 

Strategian jalkautuksen tulee edetä 
yhteneväisenä prosessina vaiheittain, 
vaikkakin toteutus sirpaloituisi eri 
paikkoihin. Strategian laadintaproses-
sin oheen on jalkautuksen varmista-
miseksi ja kehittämiseksi rakennettava 

järjestelmiä, joiden tulisi olla harmoni-
assa keskenään. Näiden tulisi tukea niin 
strategian kuin budjetoinnin seurantaa. 

Keräämällä ajatuksia ja johtopää-
töksiä artikkelissa esitetyistä asioista, 
voidaan määritellä puitteet toiminnan-
ohjaukselle organisaation johtamistaso-
jen ja esitettyjen toiminnanohjauksen 
ulottuvuuksien mukaisesti. Tämä auttaa 
organisaation henkilöstöä tunnistamaan 
vastuunsa kaikilla organisaation tasoil-
la.

Organisaation suorituskyky perus-
tuu tehokkaisiin prosesseihin ja käy-
tettävissä olevaan tietoon. Toimintaa 
tuetaan toiminnanohjauksen tietojärjes-
telmillä, joiden tulisi olla luotettavia ja 
joita pitäisi voida hyödyntää. Olennai-
nen osa organisaation tuloksellisuutta 
on sen menestyksellinen johtaminen. 
Johdon sitoutumisella toiminnanohja-
ukseen voidaan saavuttaa organisaa-
tion toiminnalle asetetut tavoitteet ja 
muutokset.

Everstiluutnantti, VTT Pertti Kuok-
kanen palvelee Pääesikunnan suunnit-
teluosastolla. 

Organisaation kokonaisstrategiat ja tavoitteet tehdään yleensä keskustasolla. Kuvassa 
Pääesikunnan ylintä johtoa kokouksessaan.
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Teksti: Mikko Karjalainen

Sotahistorian tutkimuksen painopisteet 
päämajatutkimus  

marginaalissa

Dosentti Pasi Tuunainen on 
suomalaisen sotahistorian 
tutkimuksen nimekemääriä 

tutkiessaan päätynyt siihen, että so-
tahistorian osuus vuosina 1917–1999 
ilmestyneestä suomalaisesta historian-
tutkimuksesta on noin kuusi prosenttia. 
Noin kolmasosa kyseisestä sotahistori-
allisesta tutkimuksesta käsittelee talvi- 
ja jatkosotia. Seuraavassa tarkastellaan 
miksi edellä mainittu, laaja talvi- ja 
jatkosotiin kohdistunut tutkimus on 
jättänyt päämajateeman lähes käsitte-
lemättä ja miksi kyseistä teemaa pitäisi 
tulevaisuudessa tutkia.

Päämajatutkimuksen vähyys verrat-
tuna päämajan keskeiseen asemaan niin 
talvi- kuin jatkosodan sodanjohdossa 
on vain yksi, joskin erittäin kuvaava 
esimerkki siitä, että sotahistorian tut-
kimus on painottunut tavalla, jossa tut-
kittavan asian merkittävyys ei korreloi 
suhteessa aiheesta tehdyn tutkimuksen 
määrään. 

”Päämaja antaa käskyn… Pää-
majan käskyyn viitaten... Päämaja 
on periaatteessa hyväksynyt tämän 

asian”. Tämänkaltaisia termejä käyt-
täen suomalainen historiantutkimus on 
viimeisen 70 vuoden aikana hyvin pit-
kälti sivuuttanut päämajan toiminnan 
syvemmän tarkastelun. Tutkimuksen 
painopiste on ollut varsinaisissa sotata-
pahtumissa ja sodan johtamisen näkö-
kulmaa on lähestytty sotaa johtaneiden 
upseereiden henkilöhistoriallisen tutki-
muksen kautta. Päämajatutkimus ei ole 
kuulunut edellä kuvaillun niin sanotun 
perinteisen sotahistorian tutkimuksen 
keskiöön.

Vastaavasti mitä pidempi ajallinen 
etäisyys toisen maailmansodan aikaan 
on muodostunut, sitä enemmän tutki-
mus on painottunut sodan kokemuk-
seen ja sodan ihmiselle yksilönä ja 
yhteiskunnan osana aiheuttamiin ko-
ettelemuksiin. Näistä tutkimusvirtauk-
sista on viime vuosina käytetty termiä 
”uusi sotahistoriantutkimus”, joka on 
niin ikään jättänyt päämajatutkimuksen 
marginaaliin. 

Ylipäänsä jo pelkkä tutkimusten 
vähäinen määrä luo kiistattoman epäi-
lyksen siitä, että suomalaisessa pääma-

jatutkimuksessa on aukkoja. Helsingin 
yliopiston Fennica-kirjastotietokanta 
antaa asiasanoilla ”Talvisota” tai ”Jat-
kosota” tiedot yhteensä noin 2 400 
teoksesta, jotka käsittelevät Suomen 
ja Neuvostoliiton välillä käytyä ns. 
talvisotaa vuosina 1939–1940 tai jat-
kosotaa vuosien 1941–1944 aikana. 
Asiasanalla päämaja teoksia löytyy 
kuitenkin vain 27 kappaletta. Edellä 
esitetyt luvut eivät tietenkään kerro 
eksaktia totuutta, mutta antavat viit-
teitä päämajatutkimuksen marginaali-
suudesta. Kansainvälisessä vertailussa 
suomalainen päämajatutkimus saa niin 
ikään hyvin heikon arvosanan, jos sitä 
vertaa esimerkiksi Saksaan tai Iso-

Jokainen mainitsemisen arvoinen suomalainen 
kirjatalo kustantaa säännöllisesti sotahistoriallista 

kirjallisuutta. Kirjakauppojen mainoshyllyillä 
sotahistoriallinen kirjallisuus on eturivissä. Tästä 
huolimatta tai ehkä osittain juuri siitä johtuen, 

on suomalainen sotahistorian tutkimus kuitenkin 
kohdistunut tavalla, joka pakottaa kysymään, miksi 
jotakin aihetta tutkitaan lakkaamatta ja joku toinen 

aihe jää tutkimuksen ulkopuolelle.

Mikko Karjalainen
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Britanniaan, joissa II Maailmansodan 
aikaisten armeijan johtoesikuntien toi-
mintaa on tutkittu hyvin laajasti. 

Millainen suomalaisen historiantut-
kimuksen synnyttämä käsitys talvi- ja 
jatkosodan ajan päämajan toiminnasta 
on? Tarvitaanko ylipäänsä uutta tutki-
musta ja jos tarvitaan, millaiset edel-
lytykset päämajatutkimukselle on tällä 
hetkellä olemassa?

Organisaatio tunnetaan

Tutkimus on jo selvittänyt, miten 
päämajan organisaatio kehittyi sotien 
aikana. Päämajaa ei muodostettu ennen 
talvisotaa yhtäkkiä, vaan taustalla oli 
vuoden 1918 sodan valkoisen armeijan 
päämajasta jatkunut kehitys. Tuolloin 
päämajan organisaatio rakennettiin 
hyvin nopeasti ilman aikaisempia koti-
maisia kokemuksia. Vaikutteita saatiin 
muun muassa Ruotsista, mutta voimak-
kaimmin päämajan muotoutumiseen 
vaikutti ylipäällikkö Mannerheim, jolla 
oli Venäjän armeijan aikaisiin koke-
muksiinsa pohjautuva näkemys siitä, 
miten ylin sodanjohto oli organisoitava.

Ylimmän sodanjohdon toimivuutta 
koeteltiin Suomessa seuraavan kerran 
talvisodan päämajassa.  Edeltävän 
parin vuosikymmenen kehitys ylimmän 
sodanjohdon organisoinnissa konkreti-
soitui päämajan uudessa työjärjestyk-
sessä, joka vahvistettiin syyskuussa 
1939, siis ennen talvisodan syttymistä. 
Pääpiirteissään päämaja oli organisoitu 
jatkosodan syttyessä talvisodan pää-
majan mukaisesti, vuoden 1918 sodan 
vaikutteiden ollessa yhä havaittavissa.

Organisaation lisäksi myös pääma-
jan keskeisten toimijoiden asemaa on 
tutkittu. Tutkijat ovatkin lähestyneet 
päämajaa ensisijaisesti henkilöiden 
kautta, sillä tieteellisten kriteerien mu-
kaisesti laadittuja elämäkertoja on ole-
massa Heinrichsistä, Airosta ja muista 
päämajan upseereista. Mannerheimin 
toiminnasta on puolestaan kirjoitettu 
enemmän kuin kenestäkään muusta 
suomalaisesta henkilöstä. 

Toimintaprosessi  
hämärän peitossa

Henkilöhistoriallisista tutkimuksista 
poiketen päämajan toiminnan rakennet-
ta, päätöksentekoprosessien taustoja tai 
sitä, millaisen eri päämajan osastojen 

ja toimistojen välisen yhteistyön tulok-
sena sen vastuulle kuuluneet tehtävät 
todellisuudessa hoidettiin, ei ole kui-
tenkaan tähän mennessä tutkittu kuin 
pieneltä osin.

Päämajatutkimuksen puute herät-
tää kysymyksen, aiheuttaako se mah-
dollisia virheellisyyksiä tai aukkoja 
käsityksillemme talvi- tai jatkosodas-
ta. Sodanjohdon toimintatapojen tar-
kastelun näkökulmasta virheellisten 
käsitysten vaara on ilmeinen, sillä pää-
töksentekoa ja ennen kaikkea ylimmän 
sodanjohdon tekemien päätösten toi-
meenpanon luonnetta ei voida ymmär-
tää ilman käsitystä päämajan sisäisistä 

toimintatavoista. 
Näin ollen, kun esimerkiksi yk-

sittäiseen ylipäällikön tai pääma-
joitusmestarin antamaan käskyyn 
viittaamalla pyritään perustelemaan 
jotain tiettyä toimintatapaa, on taus-
talla oltava ymmärrys siitä, millainen 
organisaatio päämaja oli. Nykytermein 
ilmaistuna tutkimuksen tulisi selvittää, 
millaisen prosessin kautta asiat valmis-
teltiin ja toimeenpantiin, sillä päämajan 
eri toimijoilla oli mahdollisuus omalta 
osaltaan vaikuttaa tehtyyn päätöksen-
tekoon. Käskyt oli laadittava, ne olivat 
päätöksenteon jälkeen saatettava sota-
toimiyhtymien tietoon ja ennen kaikkea 

Sotamarsalkka ja kenraali Heinrichs Päämajassa 15.5.1942.
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niiden täytäntöönpanoa oli jatkuvasti 
valvottava. Tämän päämajan eri osas-
tojen henkilökunnan suorittaman työn 
kautta päämajassa tehtyjen päätös-
ten vaikutukset heijastuivat armeijan 
kaikille toimintatasoille. Asian voisi 
konkretisoida esimerkiksi esittämällä 
toteamuksen ”Päämaja käski armei-
jakuntaa suorittamaan tehtävän”. Ky-
seinen toteamus sisältää informaatiota, 
jonka ymmärtämiseksi päämajan toi-
mintaprosessin tulisi olla selvillä.

Lähdeaineisto  
ohjaa tutkijaa

Kun tutkimusongelma jalostuu tut-
kimusaiheeksi, on oleellista pohtia, 
millaisen lähdeaineiston varassa 
historiantutkijan on mahdollista tut-
kimustaan tehdä. On selvää, että ylei-
sellä tasolla suomalaisen sotahistorian 
tutkimuksen aihevalintoja ohjaa hyvin 
voimakkaasti vallitseva lähdetilanne. 

Päämajatutkimuksen osalta läh-
deongelmasta voidaan puhua vain 
positiivisessa mielessä, sillä valtaosaa 
laajasta virallisesta päämajassa synty-

neestä asiakirja-aineistosta säilytetään 
Kansallisarkistossa. Eri osastojen ai-
neistot, tiedustelu- ja valvontaosastojen 
aineistoja lukuun ottamatta, vaikuttavat 
hyvin ehjiltä kokonaisuuksilta. Toisin 
sanoen aineistoja tutkittaessa ei ole 
syntynyt epäilyksiä siitä, että joitakin 
tiettyjä kokonaisuuksia puuttuisi sys-
temaattisesti.

Lähdetilannetta voi pitää erittäin 
tyydyttävänä myös siksi, että virallisen 
aineiston lisäksi toimintaan osallistu-
neiden henkilöiden yksityistä aineis-
toa on käytettävissä erittäin runsaasti. 
Monia keskeisten toimijoiden yksityis-
kokoelmia voidaan hyödyntää useilla 
eri tavoilla. Esimerkkinä voi mainita 
Laatokan meripuolustuksesta suoraan 
ylipäällikön alaisuudessa vastanneen 
kenraalimajuri E.I. Järvisen laajan 
päiväkirja-aineiston, jota ei ole aikai-
semmin hyödynnetty käytännössä lain-
kaan. Vastaavankaltaisia esimerkkejä 
on muitakin.

Muistitietoa tarvittaisiin

Mahdollisten asiakirja-aineistossa ole-
vien lähdeaukkojen paikkaamiseksi 
joudutaan sotahistorian tutkimuksessa 
turvautumaan usein haastatteluaineis-
toon. Talvi- ja jatkosodan ajan ylintä 
sodanjohtoa ei sotien jälkeisinä vuosi-
kymmeninä systemaattisesti haastatel-
tu, mikä on tutkimuksen näkökulmasta 
hyvin valitettavaa. Samaan hengenve-

toon on mainittava, että samalla tavalla 
muistitiedon keruu on jätetty yksittäis-
ten tutkijoiden omatoimiseksi tehtäväk-
si myös sotia seuranneiden rauhan ajan 
vuosikymmenten ylimmältä sodan-
johdolta. Historia ja tässä tapauksessa 
sotahistorian tutkimus toistaa itseään.

Edellä mainittu ongelma koskee 
myös päämajatutkimusta, sillä pää-
majassa toimineita upseereita ei sodan 
jälkeen systemaattisesti haastateltu 
sota-ajan tapahtumista. Ongelma on 
siis pyrittävä kiertämään etsimällä 
henkilöiden autenttisia näkemyksiä 
muista yhteyksistä. Yksi tällainen kor-

Mannerheim tarkastaa kunniakomppanian Päämajan edustalla 
4.6.1944.

Majuri (kenraaliluutnantti) T.V. 
Viljanen pohtii päämajan ope-
ratiivisella osastolla Kannaksen 
valtauksen etenemistä elokuun 
lopulla 1941. Sotien jälkeen Vilja-
nen avasi tietä päämajatutkimuk-
selle laatimalla Sotatieteellisen 
neuvottelukunnan tilauksesta 
tutkielman Ylipäällikön ja Pää-
majan toiminta. 

Mannerheim kartan äärellä.
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vaava muistitietoaineisto löytyy So-
takorkeakoulussa 1950–1960-luvuilla 
laadituista diplomitöistä, joissa sodan 
ajan ylintä upseeristoa on haastateltu 
eri aihepiireihin liittyen. 

Niin ikään eräs muistitietokoko-
naisuus, joka on kaiken lisäksi myös 
erittäin vähän käytetty, löytyy Mikkelin 
kaupungin museoiden kokoamasta ai-
neistosta, jossa on useiden kymmenien 
päämajassa sotien aikana palvelleiden 
henkilöiden haastattelu- sekä kuva-
aineistoa.

Päämajatutkimuksen osalta oman 
lähdekokonaisuuden muodostavat eri 
ulkomaiden arkistoissa säilytettävät ul-
kovaltojen laatimat aineistot Suomen 
päämajasta ja siellä toimineista hen-
kilöistä. Saksan arkistoissa tällaista 
aineistoa on luonnollisesti runsaasti. 
Niin ikään Ruotsin sota-arkistosta 
on löydettävissä materiaalia, jossa 
Suomen ylimmän sodanjohdon tehtä-
väjakoa arvioidaan niiden havaintojen 
pohjalta, joita muun muassa Ruotsin 
sotilasasiamiehen Mikkeliin tekemien 
vierailuiden perusteella on laadittu. On-
gelmallisinta ulkomaisten arkistolähtei-
den käyttö lienee Venäjän arkistoissa, 
joissa yhdistyvät tutkijoiden kielitaito-
ongelmat ja aineiston käyttöön saami-
seen liittyvät haasteet.

Kaikkea ei voi saada

Virallista asiakirja-aineistoa tarkastel-
lessa voidaan vain arvailla, millaista 
aineistoa tutkijoiden ulottumattomissa 
vielä on. On selvää, että Kansallisarkis-
ton ulkopuolella on jonkinlainen määrä 
jatkosodan aikana syntynyttä aineistoa, 
jota ei eri syistä ole haluttu tai ymmär-
retty luovuttaa päätearkistoon. Viitteitä 
siitä voi nähdä tarkasteltaessa Puolus-
tusvoimien entiseen Sota-arkistoon 
vuosina 1980–2007 luovuttamien jat-
kosodan päämajan eri osastojen aineis-
toja. Esimerkiksi operatiivisen osaston 
aineistoa luovutettiin Sota-arkistoon 
(vuodesta 2008 alkaen Kansallisarkis-
toon) vielä niinkin myöhään kuin vuo-
sina 1995 ja 2001. Arkistoluovutuksia 
on 1980-luvun alun jälkeen tullut li-
säksi valvonta-, ulkomaan-, tieduste-
lu-, viesti- ja topografisen osaston sekä 
järjestelytoimiston jatkosodan aikai-
sesta aineistosta. Puhutaan toki vain 
muutamien hyllymetrien laajuisesta 
aineistosta, mutta se osoittaa kuitenkin 

Jalkaväenkenraali Rudolf Walden, ministeri Väinö Tanner, C.G. Man-
nerheim ja kenraaliluutnantti Aksel Fredrik Airo Päämajassa 1942.

Eversti Paasonen pitämässä tilanneselostusta ylimmälle poliittiselle 
johdolle ja sotilasjohdolle Päämajassa 1942.

sen, että virallista asiakirja-aineistoa 
on vielä ainakin viime vuosiin saakka 
ollut myös päätearkiston ulkopuolella.

Viime vuosina aktivoituneesta pää-
majatutkimuksesta huolimatta laajempi 
päämajan toimintatapojen selvittämi-
nen on tulevaisuudessa tarpeellista. 
Tällöin talvi- ja jatkosodan historian 
tulkintoja pystyttäisiin tarkentamaan 
ja jalostamaan yhä paremmin tietoisena 
siitä toimintakoneistosta, joka sodan-
käynnin kannalta keskeiset päätökset 
suunnitteli, toimeenpani ja valvoi. Pää-
majan käskystä… mutta kenen suunnit-

telemana, kenen toteuttamana ja kenen 
valvonnassa?

Ylitarkastaja Mikko Karjalainen 
työskentelee Kansallisarkistossa. 
Osaan artikkelissa viitatuista kysymyk-
sistä löytyy vastauksia kirjoittajan väi-
töskirjasta ”Ajatuksista operaatioiksi. 
Suomen armeijan hyökkäysoperaati-
oiden suunnittelu jatkosodassa”, joka 
ilmestyi toukokuussa 2009. Tutkimus 
käsitteli suomalaisten hyökkäysoperaa-
tioiden suunnitteluprosessia päämajan 
operatiivisen johdon näkökulmasta. 
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Teksti: Timo Kivinen

Endré Zsigmond 
vapaaehtoinen unkarilainen  

jatkosodassa

Kiinnostus Suomeen 
heräsi talvisodan myötä

Endrén kiinnostus Suomea kohtaan 
heräsi talvisodan aikana. Hän ihastui 
pieneen kansaan, joka urheasti puolus-
tautui ylivoimaista hyökkääjää vastaan. 
Endré olisi itsekin halunnut Suomeen 
unkarilaisen vapaaehtoispataljoonan 
mukana, mutta tämä ei ollut mahdol-
lista, koska hän palveli tuolloin varus-
miehenä Unkarin armeijassa. 

Kesälomallaan 1941 Endré päätti 
tutustua Suomeen. Hänen isänsä, joka 
toimi korkeassa virassa Unkarin sisä-
ministeriössä, otti yhteyttä Unkarin 
tuolloiseen Helsingin suurlähettilää-
seen pyytäen tätä järjestämään poikan-
sa oleskelun Suomessa.  Suurlähettilään 
ystävä, Suomi-Unkari seuran puheen-
johtaja tohtori Erkki Mustakallio, tuli 
apuun ja järjesti Endrén olemisen Suo-

messa. Endré saapui Suomeen laivalla 
kesäkuussa 1941 ja tutustui Viialassa 
Erkki Mustakallion veljen luona suo-
malaiseen kesän viettoon.  

Jatkosodan syttyessä kesäkuun lo-
pussa Endré päätti ilmoittautua vapaa-
ehtoiseksi Suomen armeijaan, koska 
pelkäsi, että sota ehtii päättyä ennen 
kuin hän ehtii Unkariin. ”Luulin, että 
sota päättyy muutamassa viikossa, 
enkä ehdi takaisin Unkariin sotimaan 
ja joudun häpeämään koko loppuikäni 
sitä, että nuorena miehenä en ehtinyt 
sotaan” Endré muisteli kesän 1941 
tuntemuksiaan. 

Rintamamiehenä 
Ässärykmentissä 

 ja JR 5:ssä

Selvittelyvaiheen jälkeen Endré sai 
luvan astua palvelukseen Suomen ar-

meijaan. Tämä tapahtui Helsingissä 
Kaartin kasarmilla 28.7.1941. Siellä 
Endré ilmoittautui ja hänet määrät-
tiin Ässärykmenttiin (JR 26). Endré 
kuvasi lähes kuusikymmentä vuotta 
myöhemmin suomalaisia aseveljiään 
seuraavasti: ”Sörkän poikia, fantasti-
sia sotilaita, jotka eivät muodollisesta 
kurista piitanneet”. 

Hyökkäysvaiheen aikana Endré 
haavoittui kahdesti. Ensimmäinen haa-
voittuminen tapahtui elokuussa 1941 
Karisalmen lähellä sirpaleen lävistä-
essä hänen poskensa. Hänet siirrettiin 
Lahteen sotilassairaalaan ja Viipurin 
valloitus jäi näin kokematta. Syys-
kuussa hän palasi rykmenttiinsä, joka 
tuolloin taisteli Aunuksen Kannaksella. 
Hän haavoittui toistamiseen lokakuus-
sa, tällä kertaa jalkaansa. 

Endré oli oikeutettu pitkään toi-
pumislomaan, mutta hän halusi palata 

Unkarilaisen vapaaehtoispataljoonan osallistuminen 
talvisotaan on yleisesti tunnettu, vaikkei pataljoona 
rintamalle ehtinytkään.  Vähemmän tunnettua on se, 

kuinka yksittäiset unkarilaiset osallistuivat jatkosotaan.  
Tässä artikkelissa kerrotaan Suomen puolustusvoimissa 
1941–1944 palvelleen Endré Zsigmondin (1919–2010) 

tarina. Kirjoittaja tutustui Endréen palvellessaan 
Suomen sotilasasiamiehenä Budapestissa vuosina 
1998–2001. Tärkeimpänä lähteenä on kesällä 2000 
Budapestin suurlähetystössä tapahtunut Endrén 

haastattelu. Keskeiset hänen palveluspaikkoihinsa ja 
-aikaansa liittyvät faktat on tarkistettu suomalaisista 

kirjallisuuslähteistä ja Endré Zsigmondin suomalaisista 
sotilasasiakirjoista. Timo Kivinen
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rykmenttiinsä, jotta joku perheellinen 
pääsisi joululomalle. Hän matkasi jou-
lukuussa junalla Äänislinnaan, josta 
edelleen Karhumäkeen ja jatkoi palve-
lustaan JR 5:ssä, johon Ässärykmentin 
osia oli liitetty.  JR 5:n komentajana 
toimi tuolloin eversti Aladàr Paasonen 
(1899–1974). Jouluaaton Endré vietti 
yhdessä tovereidensa kanssa Karhumä-
en parakkileirillä. ”Jouluateriana nau-
timme riisipuuroa ja hedelmäkeittoa, 
joka huuhdeltiin alas ”Kölnin vedellä”, 
koska viinaa ei ollut saatavilla.” 

Tammikuussa 1942 JR 5 ryhmittyi 
Maaselän kannakselle. Endré palve-
li JR 5:ssä elokuuhun saakka. Tuona 
aikana ainut varsinainen taistelutoimin-
tavaihe johon hän osallistui, tapahtui 
kevättalvella venäläisten Maaselän 
kannaksen offensiiviin aikana. Endré 
muisteli talven 1942 tapahtumia seu-
raavasti: 

”Lähdin teltastamme hakemaan 
korvikelunta, kun törmäsin 
jalan ilman suksia liikkunei-
siin venäläisiin. Luoti vingahti 
pääni vierestä. Juoksin hälyttä-
mään omiani, jotka kuitenkaan 
eivät heti uskoneet minua, vaan 
luulivat minun pelleilevän. Sain 
kuitenkin toverini liikkeelle ja 
ilman suksia hyökkäävät ryssät 
torjuttiin. Kaatuneilta venäläi-
siltä otettiin varusteita ja kaha-
kan jälkeen joka teltassa olikin 
”ryssänturkkimatto”. Myös 
saappaat olivat tarpeeseen.” 

Siirto  
tiedusteluun 

Marsalkka Mannerheim kutsui eversti 
Paasosen vuoden 1942 alussa JR 5:n 
komentajan tehtävästä Päämajaan tie-
dustelupäällikökseen. Eversti Aladár 
Paasonen, jolla oli verenperimän kautta 
vahvat siteet Unkariin, puhui äitinsä 
opettamana täydellistä unkaria ja vie-
raili ennen sotia ja jatkosodan aikana 
usein Unkarissa osin työ- ja osin sivii-
liasioissa. Hän piti Unkarin valtio- ja 
sotilasjohdolle Neuvostoliittoa koske-
via tilannekatsauksia. Matkoillaan hän 
oli tutustunut myös Endré Zsigmondin 
isään, joka oli toimi sodan alussa Pestin 
kunnanjohtajan sijaisena ja myöhem-
min sisäministeriön valtiosihteerinä.

Elokuussa 1942 Endré sai käskyn 
ilmoittautua Päämajassa Mikkelissä. 

Endré Zsigmond varustettiin 28.7.1941. Kuva on otettu kyseisenä 
päivänä Kaartin kasarmin edustalla.

Kersantti Endré Zsigmondin henkilöasiakirja. Unkarissa sukunimi kir-
joitetaan ennen etunimeä, joten Endré on sukunimi, Zsigmond etunimi.
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Ässärykmentin päällystöä 4 D:n alueella joulukuussa 1941.

Osasto Marttinan päällikkö, majuri Paul Marttina (toinen vas.) ja 
kapteeni Pauli Ipatti (neljäs vas.) ovat saattamassa lentokoneella 
partiomatkalle lähtevää partiota. 

On selvää, että Endrén Päämajaan siir-
ron takana oli eversti Paasonen, vaikka 
Endré ei omien sanojensa mukaan ollut 
Paasosen kanssa missään tekemisessä 
palvellessaan JR 5:ssä.

Endré määrättiin palvelukseen 
tiedustelujaoksen sotavankiosastoon, 
jonka päällikkönä toimi majuri Reino 
Ketonen. Endré työskenteli käytännös-
sä kuitenkin suoraan eversti Paasosen 
alaisena. Endré muisteli molempia 
esimiehiään lämmöllä: ”Molemmat 
olivat suurenmoisia miehiä. Eversti 
Paasonen oli minulle kuin toinen isä. 
Hän ilmestyi usein illalla työhuoneeni 
ovelle Mikkelissä ja kutsui mukaansa 
hiihtämään.” 

Endrén tehtävänä oli kirjoittaa ra-
portteja Unkarin viranomaisille siitä 
materiaalista, joka oli hänen arvion 
mukaan myös Unkaria kiinnostavaa. 
Laatimansa raportit hän lähetti Unkarin 
Helsingin sotilasasiamiehelle, joka vas-
tasi niiden toimittamisesta edelleen Bu-
dapestiin. Hän käänsi myös marsalkka 
Mannerheimille Unkarista tulleita kir-
jeitä ja laati näihin vastauksia Paasosen 
ohjauksessa. Marsalkka Mannerheimin 
Endré tapasi kerran Päämajan pihalla. 
Marsalkka kiinnitti huomionsa Endrén 
unkarilaisiin saappaisiin ja käski nostaa 
jalan seinälle kysyen ”mistä saappaat 
on tehty”.

Lokakuussa 1943 Endre siirrettiin 
Unkarin Suomen sotilasasiamiehen 
avustajaksi. Hän ei viihtynyt tässä 
tehtävässä. ”Unkarin sotilasasiamies 
Frigyes Kóbor teetti minulla liikaa so-

tilaspalvelijan tehtäviä. Pyysin marras-
joulukuussa 1943 eversti Paasoselta, 
että hän siirtäisi minut takaisin rinta-
malle. Minua hävetti, kun olin ollut niin 
pitkään poissa rintamalta.”

Helmikuussa 1944 Endré siirrettiin 
Kuhmoon, Päämajan alaiseen kauko-
partio-osasto ”Marttinaan”. Kauko-
partioihin Endré ei osallistunut, vaan 
saksankielentaitoisena häntä käytettiin 
pääasiassa tulkkina osaston asioides-
sa saksalaisten kanssa. Hän kertoi ol-
leensa mukana muutamassa pienessä 
lähialueelle rintaman taakse tehdyssä 

partiossa. Endré epäili, että eversti Paa-
sonen oli antanut sellaiset ohjeet, että 
”miestä ei saa tapattaa”.  Myös Osasto 
Marttinassa palvellut, sittemmin edes-
mennyt kaukopartioveteraani Eero Nie-
minen muisteli kaukopartioveteraanien 
tapaamisessa vuonna 2002 Utissa, että 
”ylemmältä oli tullut käsky, että sitä 
poikaa ei saa tapattaa.”  

Paluu Unkariin 

Endré palveli ErP 4:ssä elokuuhun 
1944. Hän pyysi eroa Suomen ar-
meijasta tilanteen kehittyessä kesällä 
1944 Unkarin suunnalla uhkaavaksi. 
Ero myönnettiin ja Päämajan tiedus-
telujaosto järjesti eversti Paasosen 
johdolla hänelle läksiäiset elokuussa 
1944 Mikkelissä, jossa hänelle annet-
tiin kiitokseksi poronluukahvainen 
puukko. Endré muisteli viimeistä ta-
paamistaan Paasonen kanssa Mikkelin 
rautatieasemalla: ”eversti Paasonen tuli 
hyvästelemään minut istuessani jo ju-
nassa ja löysi vierestäni naishenkilön, 
jonka Paasonen tunsi hyvin – tilanne oli 
minulle erittäin nolo. Kukaan ei ollut 
tätä ennen huomannut suhdettamme. 
Tämän naisen muistoksi annoin tyttä-
reni kolmanneksi nimeksi Vieno.” 

Endré poistui Helsingistä 12.9.1944 
saksalaisella laivalla. Hänen sotansa 
jatkui kotimaassa 1. Panssariprikaatis-
sa. Endré haavoittui kolmannen kerran 
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Eversti Paasonen Patajärven seudulla JR 5:n komentajana 1941.

marraskuussa 1944, tällä kertaa käteen. 
Hänet evakuoitiin Itävaltaan ja sodan 
lopussa hän oli Wienissä amerikka-
laisten miehittämällä alueella. Endré 
hankki siviilipaperit muuttaen samalla 
nimeänsä kääntämällä etunimensä su-
kunimeksi ja sukunimensä etunimeksi. 

Sodan  
jälkeiset vuodet

Endré vietti ensimmäiset sodanjälkei-
set vuotensa Länsi-Saksassa ja avioitui 
1940-luvun lopulla unkarilaisneidon 
kanssa. Hänen vaimonsa vanhemmat 
asuivat Argentiinassa ja he vaativat 
nuoren parin muuttoa valtameren 
taakse, koska pelkäsivät venäläisten 
miehittävän läntisenkin Saksan. Endré 
muutti Argentiinaan, jossa hän loi uran 
liike-elämässä. Myöhemmin hän palasi 
työnsä takia Saksaan. 

Endré ei pitänyt heti sotien jälkeen 
yhteyttä Suomeen eikä voinut puhua 
avoimesti kokemuksistaan. 1960-lu-
vulla hän vieraili Suomessa ja tapasi 
entisiä asetovereitaan. Vuonna 1973 
Endré vieraili Mustakallion luona. 
Eversti Paasosta hän ei sodan jälkeen 
enää tavannut. 

Synnyinmaahansa Endré palasi 
vasta vuonna 1997. Endré oli 1990-
luvun lopulla ja 2000-luvun alussa 
kunniavieras Suomen Budapestin 
Suurlähetystön järjestämillä itsenäi-
syyspäivän ja puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivän vastaanotoilla.  Hän 
muutti takaisin Argentiinaan vuonna 
2006 lastensa, lastenlastensa ja heidän 
lastensa luo. Endré Zsigmond, suuri 
Suomen ystävä, siirtyi ajasta ikuisuu-
teen Buenos Airesissa 15.1.2010. 

Prikaatikenraali Timo Kivinen 
aloittaa Karjalan Prikaatin komenta-
jana 1.1.2011. 
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Matti Orlamo

Narvan marssi

Marssin alkuperä

Suuren Pohjan sodan, jossa Ruotsin 
kuningas Kaarle XII ja Venäjän keisari 
Pietari Suuri taistelivat Itämeren herruu-
desta, yksi merkittävimmistä taisteluista 
käytiin vuoden 1700 lopulla Narvassa. 
Lokakuussa Kaarle XII:n joukot aloittivat 
marssin Pärnusta kohti Narvaa, joka oli 
joutunut venäläisten piirittämäksi. Siellä 
marraskuun 20. päivänä ruotsalaiset ja 
suomalaiset joukot löivät Kaarle XII:n 
johdolla Pietari Suuren lukumääräisesti 
huomattavasti suuremman venäläisen 
sotajoukon. 

Varsinaisena taistelupäivänä oli 
raju lumimyrsky, joka esti venäläisiä 
näkemästä kauas. Lumipyryn turvin 
hyökkääjä pääsi pureutumaan suoraan 
taisteluhautoihin.

Kertomusten mukaan Narvan mars-
sia soitettiin ja hyräiltiin tällä sotaretkellä. 
Sen hymnimäinen sävelkulku jäi silloin 
monen sotilaan mieliin. Sotaretkelle 
osallistui kuningas Kaarle XII mukana 
hovikapellimestari Gustav von Düben, 
jonka isoisä Andreas von Düben muutti 
Ruotsiin 1600-luvun alussa. Andreas von 
Dübenistä tuli siellä hoviurkuri ja Tuk-

holman saksalaisen kirkon urkuri sekä 
kuninkaallinen kapellimestari. Hän sä-
velsi muun muassa kahdeksanäänisen 
kantaatin, Pugna triumphalis, kuningas 
Kustaa II Adolfin hautajaisiin. 

Gustav von Dübenin veli Andreas 
von Düben nuorempi sävelsi Narvan 
taistelussa saavutetun voiton kunniaksi 
komediallisen Narvabaletin. Se sisältää 
Narvan marssin, joka on eri sävelmä kuin 
perinteinen Narvan marssi. Andreas von 
Dübenin nuoremman Narvan marssi tun-
netaan paremmin nimellä Karoliinimars-
si, joka sekin alkuaan on kansansävelmä. 
Liekö Dübenin sävellys aiheuttanut aiko-
jen kuluessa sekaannusta siinä määrin, 
että häntä on alettu vanhoissa nuottikir-
joissa pitää virheellisesti alkuperäisen 
Narvan marssin säveltäjänä. 

Mutta mistä Narvan marssi alunpe-
rin on kotoisin? Onko sävelmä saapu-
nut Baltiaan Brittein saarilta tulleiden 
irlantilaisten sotilaiden mukana? Sitä 
emme varmuudella tiedä. Ruotsalainen 
säveltäjä ja kirjailija Johan Leonard 
Höijer on tutkimuksissaan 1800-luvul-
la päätynyt siihen lopputulokseen, että 
Narvan marssi on irlantilaista alkuperää. 
Joka tapauksessa se on kansansävelmä, 
johon yhtymäkohtia löytyy muualtakin 
Euroopasta.  

Kaarle XII muistojuhla

Kuningas Kaarle XII kuoli saatuaan 
luodin päähänsä Norjan sotaretkellä 
sunnuntai-iltana 30.11.1718. Ruotsin 
armeija oli silloin valtaamassa lujasti 
varustettua Fredrikstenin linnoitusta. 
Sata vuotta myöhemmin heräsi yliop-
pilaspiireissä kiinnostus järjestää Upsa-
lassa Kaarle XII:n kuoleman muistoksi 

juhla, sillä pidettiinhän häntä Ruotsissa 
tarunhohtoisena kuninkaana, joka koki 
sankarikuoleman. Järjestävät tahot pyy-
sivät ruotsalaiselta runoilijalta ja sävel-
täjältä, professori Erik Geijeriltä sopivaa 
musiikkia muistojuhlaa varten. Geijerin 
tiedossa oli vanha hymnisävelmä Narvan 
taistelun ajoilta. Se innoitti häntä niin, 
että hän kirjoitti siihen seuraavat sanat:

Carl XII:s marsch  
vid Narva

Viken tidens flyktiga minnen!
Stundens fröjder, bleknen, för-
svinnen!
Natten nedsteg på vära sinnen,
och för skuggorna är vår sång.
Hågkomst av de framfarna dagar,
som oss eldar och anklagar!
Gråa gäst, som ej tid försvagar,
följe ditt allvar vår dunkla gång.

Muistojuhlaa varten saksalais-
ruotsalainen säveltäjä, kuoronjohtaja 
ja hovikapellimestari Johann Christian 
Friedrich Haeffner sovitti Narvan mars-
sin mieskuorolle. Upsalalaiset ylioppilaat 
lauloivat marssin muistojuhlassa marras-
kuun 30. päivänä vuonna 1818 ja marssi 
saavutti suuren suosion. Tämän jälkeen 

Monelle kadettiupseerille on jäänyt mieleen se 
hetki, jolloin sotilassoittokunta siunaustilaisuuden 

päätteeksi soittaa Narvan marssia vainajaa 
saatettaessa kirkkosalista pois. Mistä tämän 
vaikuttavan marssin sävelmä on lähtöisin?

Teksti: Matti Orlamo

Narvan taistelu
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Narvan marssi kuuluikin vuosittain muis-
tojuhlan ohjelmistoon.

Pian muistojuhlan jälkeen Haeffnerin 
mieskuorosovitus Narvan marssista kul-
keutui Suomeen.  Haeffnerin sovittama 
marssi oli muun muassa1830-luvulla 
Pohjalaisen osakunnan laulukirjassa, joka 
sisälsi 62 laulua. Laulukirja oli aikanaan 
suurin ylioppilaslaulukokoelma sekä 
Ruotsissa että Suomessa. Näihin aikoihin 
ylioppilaslaulut vaikuttivat voimakkaasti 
kansalliseen itsetuntoon antaen isänmaal-
lisen panoksensa tulevalle kansallisuus-
aatteelle.  Narvan marssilla oli siinä oma 
osuutensa. 

Marssista löytyy ainakin Martti 
Helan, Alpo Noposen ja R.R. Ryynäsen 
suomennokset.

Seuraavassa on Alpo Noposen vivah-
teikas suomennos:

Herkkäin muistoin tieltä nyt taivu!
Hetken riemu kalveten haivu!
Synkkyys yön meidän mieliin 
vaivu,
kun nyt varjoille lauletaan!
Aatos mi menneihin vuosihin 
johtaa,
soi maa meitä ja intoon hohtaa.
Vieras, aikaa mi uhmin kohtaa.
Kolkkohon seuraan nyt tulkoon 
vain!

Narvan marssi 
hautajaistilaisuuksissa

Kaarle XII muistojuhlalla oli merkittävä 
osuus siihen, että Narvan marssi tuli val-
tion päämiesten ja korkea-arvoisten up-

seereiden hautajaisseremonioihin. Aluksi 
marssi kuultiin mieskuorojen esittäminä 
ja vähitellen soittokunnatkin alkoivat sitä 
soittaa. Marssin sävelet ovat kaikuneet 
muun muassa Suomen Marsalkka Man-
nerheimin, presidentti Urho Kekkosen 
ja jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin 
siunaustilaisuuksissa. Virossa marssia 
soitettiin presidentti Lennart Meren hau-
tajaisissa vuonna 2006.

Marssista on tehty useita orkeste-
ri- ja soittokuntasovituksia. Tunnetuin 
niistä lienee Artturi Ropen sovitus, jossa 
marssi alkaa vaimeasti ja voimistuu 
loppua kohden. Rumpujen osuus marssin 
alussa on vaikuttava. Ensimmäistä kertaa 
marssi äänitettiin vuonna 1912, jolloin 
sen esitti Robert Kajanuksen sovituksena 
Helsingin torvisoittokunta kapellimestari 
Aleksei Apostolin johtamana.

Narvan marssin sävelmä etenee 
rauhallisena surumarssina. Sen ensi 
osassa on samaa tunnelmaa kuin Fre-
deric Chopinin surumarssissa. Narvan 
marssin keskiosan sävelkulun nousu on 
mieleenpainuva ja ruhtinaallinen, kunnes 
se palautuu lopulta hiljalleen ensimmäi-
seen teemaan, johon se päättyy. Marssin 
dynamiikka lisää myös vaikuttavuutta. 
Koko marssin ajan rumpujen kohtalokas 
kumina tekee Narvan marssista kuulijalle 
sykähdyttävän musiikkihetken.

Everstiluutnantti, Directus cantus 
Matti Orlamo toimii laaja-alaisesti 
musiikkitaiteen alalla ja on myös Kaa-
derilaulajien laulunjohtajan ja Kadetti-
kuoron johtaja. 

Kuningas Kaarle XII (1682-1718)

Musiikkineuvos Urpo Jokisen mieskuorosovitus Narvan marssista. 
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Sotilassielunhoito on Kankaan 
mukaan puolustusvoimien toi-
mintaa, ei ensisijaisesti kirkon. 

Hän nojautuu historialliseen taustaan; 
olennainen peruspaalu on puolustus-
voimien oman hengellisen työn luomi-
nen vuonna 1918. Vasta myöhemmin 
alettiin käyttää ilmaisua ”puolustus-
voimien kirkollinen työ” ja toiminta 
profiloitui valtakirkkojen toiminnaksi. 
Kankaan mukaan tuo muutos ei vastaa 
Mannerheimin käynnistämää sotilas-
sielunhoitotyötä eikä tämän päivän 
suomalaisen uskontokulttuurin todel-
lisuutta. 

Kangas katsoo, että sotatieteiden 
alalla ainakin sotilaspedagogiikka haas-
taa tutkimaan sielunhoitoa tieteellisesti, 
vaikka käytännössä sanonta ”kaveria 
ei jätetä” riittäisi sen määritelmäksi. 
Sotilaspedagogiikan erottaa pelkästä 

’koulutusopista’ se, että perusraken-
netta tulee hakea ihmisenä olemisen 
ja toimimisen peruskysymysten kautta. 
Näillä sanoilla Kangas ilmaisee myös 
sotilassielunhoidon teorian lähtökoh-
dan. Seuraavassa katson Kankaan 
asetelmaa siitä näkökulmasta, että so-
tilassielunhoidon teorian kehittämisellä 
voi olla annettavaa sotatieteille ehkä 
sotilaspedagogiikkaa laajemminkin. 

Sotilassielunhoidon teoria 
post-sekulaarissa ajassa

Samaan aikaan kun Kangas kiinnittää 
tarkastelunsa liberaalin demokraattisen 
valtion puolustusvoimiin, viime vuo-
sikymmenien tunnetuimpiin kuuluva 
yhteiskuntafilosofi Jürgen Habermas 
on käynnistänyt keskustelua liberaalin 
yhteiskunnan tarpeesta uudenlaiseen 

uskon ja tiedon väliseen rakentavaan 
vuoropuheluun. Habermasin tarkoit-
tamassa post-sekulaarissa ajassamme 
uskonnon ja tieteen on otettava oppia 
toisistaan. Hän haastaa järkeä (tiedet-
tä) pohtimaan, mitä siitä itsestään ehkä 
puuttuu: ”moderni järki on mobilisoita-
va sen takana väijyvää tappiomielialaa 
vastaan”. Habermas on kiinostunut 
uskon ja järjen suhteesta, ei niinkään 
valtion ja kirkon suhteesta. Hän kui-
tenkin katsoo, että uskon ja uskontojen 
sivuuttaminen on tehnyt sekulaarista 
valtiosta ”motivationaalisesti heikon” 
suhteessa moraalisesti ohjautuvaan yh-
teiseen toimintaan. Post-sekulaari ei 
tarkoita ’maallistumisen’ huippua eikä 
paluuta uskonnolliseen, vaan havahtu-
mista todellisuuteen: usko ja uskonnot 
elävät ajassamme, ja niiden merkitys 
on jopa kasvamassa sen sijaan, että 

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, kenttärovasti 
evp Seppo Kangas on tarttunut haasteeseen, joka 
on suurempi kuin ensi kuulemalta ehkä tuntuu. 
Hän pyrkii rakentamaan teoreettista kivijalkaa 

sotilassielunhoidolle. Pikemmin kuin ’hoidosta’, kyse on 
huolenpidosta ja välittämisestä, mihin sielunhoidon 

englanninkielinen muoto pastoral care viittaa. 
Sanonta ”kaveria ei jätetä” tarkoittaa jotain muuta kuin 
oireiden hoitoa. Sielunhoidon käytäntö on Kankaalle 
vierellä kulkemista. Sielunhoito ei ole julistusta, vaan 

osallistumista toisen ihmisen taakan kantamiseen 
hänen elämänongelmissaan. Mikä sitten olisi 

perushaaste, kun puhutaan sielunhoidon teoriasta? 
Sen osoittaa ytimekkäästi Kankaan mainitseman Paavo 
Kettusen teologisen väitöskirjan nimi: ”Ihmisolemuksen 

ongelma ja olemassaolon vaikeus”. 

Sielunhoito  
ja sotatieteet

Teksti: Jarmo Toiskallio

Jarmo Toiskallio
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sekularisaatio johtaisi niiden katoa-
miseen, kuten 1970- ja 1980 -luvuilla 
vielä väitettiin.

Habermas ei ole ainoa merkittävä 
filosofi, joka on kehottanut sekulaaria 
tiedettä (järkeä) vuoropuheluun uskon 
ja uskontojen kanssa; niin teki myös 
Karl Jaspers, eräs tunnetuimmista si-
vistysyliopiston puolustajista, yli puoli 
vuosisataa sitten. Habermas tukeutuu 
hänen näkemykseensä siitä, että tieteen 
ja uskontojen keskustelun mahdolli-
suus on niiden yhteisessä historiassa: 
kaikki suuret uskonnot ja filosofiat ra-
kentuivat ns. akseliaikana noin 800-200 
eKr. Akseliaika on Jaspersin mukaan 
ollut ihmiskunnan henkisen elämän 
perusta lähes meidän päiviimme, jol-
loin tieteellis-tekninen asenne saattaa 
johtaa uuteen, yhtä perusteelliseen 
akseliaikaan – joskaan vielä ”uuden 
rakennuksen perustuksia ei ole sel-
västi nähtävissä”, kuten hän kirjoitti 
pian toisen maailmansodan jälkeen. 
Habermasin käsitteen ”post-sekulaari” 
voi tulkita liittyvän Jaspersin tarkoit-
tamaan uuteen murrokseen, jolloin 
”vielä elämme hirvittävien katastrofi-
en aikaa”. Eräs konkreetti kiinnekohta 

Habermasin ajattelussa oli syyskuun 
11. päivän terrori-iskut. 

Kun Kankaan pohdintaa suhteuttaa 
Habermasin ja Jaspersin filosofioihin, 
saattaa uskoon pohjaavan sotilassielun-
hoidon ja järkeen pohjaavien sotatietei-
den välille syntyä uutta lupaava suhde. 
Kyse ei ole uskonnollisen tunnustuk-
sellisuuden tuomisesta tutkimukseen ja 
opetukseen, mitä Habermas vastustaa 
ja jonka Kangas torjuu sotilassielun-
hoidossa. Vuoropuhelun tarve perustuu 
siihen, mitä Jaspers kutsui valistuksen 
perinnön vääristymien oikaisemisek-
si ja Habermas ”naiviin tiedeuskoon 
pohjaavan naturalismin” korjaamisek-
si. Päätän tämän artikkelin Jaspersin 
oppilaan ja elinikäisen keskustelu-
kumppanin, Hannah Arendtin ajatuk-
seen ”syntymisen tosiasiasta”, elämän 
uusiutumisesta, ihmisen toimintakyvyn 
syvimpänä mahdollisuutena. Tie ei ole 
mitenkään helppo, mutta ehkä vain sen 
myötä sotilassielunhoidon teoria ja so-
tatieteet pääsevät aitoon keskusteluun. 
Kangas ei sitä sano, mutta ”kaveria ei 
jätetä” sisältää kipeällä ja konkreetil-
la tavalla toisen tunnetun sanonnan: 
piikki lihassa.

Sielunhoidon perustelun 
haasteellisuus

Sotilassielunhoidon perustelu näyttää 
yhä vaikeammalta globaalistuvassa 
yhteiskunnassa, jota näkyvästi leimaa 
uskonnon privatisointi sekä uusateis-
mi ja sen ajama uskonnonvastaisuus 
samoin kuin valtakirkon sisälläkin 
kärjistyneet oppiriidat. Uskonnonvas-
taisuuteen on liitetty myös vaatimus 
sotilaspapin virkojen poistamisesta. 
Eikä tässä kyllin: uudesta Raamatun 
suomennoksesta on paikoin poistettu 
sana ”sielu”. Sen korvaa ilmaisu ”elävä 
olento”, kun aiemmassa käännöksessä 
käytettiin ilmaisua ”elävä sielu”. Kan-
gaskaan ei määrittele erikseen sielun 
käsitettä, mutta edellyttää sen olemas-
saoloa osana kristillistä ihmiskäsitys-
tä. Mikä siis on kohde, kun puhutaan 
sielun hoitamisesta? 

Psykologia teki pesäeron sieluun 
vuosikymmeniä sitten luopumalla 
sielutiede-nimestä (antiikin kreikas-
sa psyche tarkoitti sielua elämänvoi-
mana). Nykyaikainen sielunhoito on 
kuitenkin lähestynyt psykologiaa ja 
psykoterapiaa (vrt. pastoraalipsykolo-

Varusmiehiä kenttäehtoollisella.
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gia, terapeuttinen sielunhoito). Suomen 
puolustusvoimien johtamis- ja hallin-
tojärjestelmässä (JOHA 2008) sotilas-
sielunhoidon määritellään osallistuvan 
psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toi-
mintakyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen 
osana joukon suorituskykyä ja taistelu-
kestävyyttä. Onko sielu siis alistettu te-
hokkaan suorituskyvyn vaatimuksille? 

Kankaan tehtävän vaikeus seku-
laarissa todellisuudessa tiivistyy, kun 
hän puhuu sotilassielunhoidosta hen-
gellisenä työnä, jonka kantava tekijä on 
kristillinen usko ja ihmiskäsitys – siitä-
kin huolimatta, että työ palvelee myös 
ei-kristittyjä ja ateisteja. Hän painottaa, 
että näkökulmaa sotilassielunhoitoon 
tulee laajentaa, koska puolustusvoimat 
ei miltään osin voi olla tunnustuksel-
lisesti ja maailmankatsomuksellisesti 
sidottu instituutio; jo vuoden 1919 
hallitusmuodossa Suomen valtio de 
jure määriteltiin uskonnottomaksi. 
Kangas päättää artikkelinsa kiteytyk-
seen, että sotilassielunhoidon alalla 
tarvitaan ”dogmaattisten eriytymien 
hallintaa”, jotta perusvisio ”henkises-
ti ja hengellisesti tuetusta sotilaasta” 

toteutuisi. Mutta kristinuskon hän 
asettaa keskeiselle sijalle; kristillisen 
ihmiskäsityksen painottama ihmisen 
arvo on sotilassielunhoidon ”perusarse-
naali”. Tämä tarkoittaa, että jokaisella 
ihmisellä on itseisarvo: ihminen on 
aina arvokas sellaisenaan, ei vain vä-
lineenä johonkin tai jonkin suorituksen 
perusteella. 

Kankaan käynnistämää pohdintaa 
olisi tärkeätä jatkaa muun muassa ky-
symällä, mikä on sielunhoidon suhde 
terapioihin, jotka saavat yhä perus-
tellumpaa pohjaa luonnontieteistä, 
erityisesti aivotutkimuksesta, biologi-
asta ja neuropsykologiasta. Maailman 
todellisuus tuntuu vaativan fyysisten, 
psyykkisten, henkisten ja hengellisten 
lähestymistapojen yhteisvoimaa. Esi-
merkiksi USA:n asevoimien johdossa 
on alettu paneutua vakavasti siihen, 
että ”terrorismin vastaisen sodan” 
myötä sotilaiden itsemurhat ovat vuosi 
vuodelta lisääntyneet. Afganistanissa 
niiden on laskettu vieneen hengen use-
ammin kuin taistelutehtävät. Samalla 
20-25 -vuotiaiden veteraanien joukossa 
itsemurhien määrä on jatkuvasti kohon-

nut. Erään arvion mukaan joka päivä 
viisi veteraania yrittää itsemurhaa. 
Merkittävänä syynä on pidetty syyl-
lisyyden ja häpeän tunnetta siitä, että 
on itse säilynyt hengissä toverien kuol-
lessa tai vammautuessa. Kyse on siitä, 
mitä Kangas kutsuu eksistenttiseksi 
ongelmaksi; se koskee olemassaolon 
merkitystä. Hänen mukaansa sotilas-
sielunhoidon lähtökohta on nimen-
omaan ihminen ja hänen eksistenssinsä. 

Pelkistetysti eksistenssi tarkoittaa 
yksittäisen sotilaan ja sotilasyhteisön 
kokemuksellisuutta sodan ja taiste-
lun todellisuudessa, jossa ei ole sijaa 
teologisille ja muille opillisille eri-
mielisyyksille ja joissa poliittiset sekä 
viranomaisjulistukset saattavat osoit-
tautua tyhjiksi. Kyse on Karl Jaspersin 
tarkoittamista rajatilanteista. Eksistent-
tiset, olemassaolon perusteita koskevat 
kysymykset kohdataan kovimmillaan 
vasta rajatilanteissa, joissa Jaspersin 
mukaan paljastuu, ettei mikään valtio, 
kirkko tai yhteiskunta tarjoa varmaa 
suojaa. Kun viralliset kannanotot soti-
laiden itsemurhiin keskittyvät voitto-
puolisesti psykologisiin ja psykiatrisiin 

Varusmiehiä kenttähartauksessa vuonna 2008.
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oireisiin, ne häivyttävät eksistenttiset 
kysymykset. Ne väistävät eettisen 
tuskan. Sotilaan eettinen tuska liittyy 
paitsi kuoleman ja kärsimyksen nä-
kemiseen, mm. oman osapuolen har-
joittamaan tai sallimaan kidutukseen, 
hallitsemattomaan väkivaltaan tai ar-
jessa paljastuvaan virallisen ideologian 
ja todellisuuden väliseen ristiriitaan. 

Sotilassielunhoidon teoria  
ja sotilasyliopisto

Teorialla sotilassielunhoidosta on mah-
dollisuus tarjota sotatieteille työvälinei-
tä erityisesti sen väitteen tarkasteluun, 
että henkinen vahvuus ja arvopohja – 
Clausewitzin ”henkiset suureet” – ovat 
maanpuolustuksen perusta. Viime kä-
dessä tarvitaan työvälineitä sen tutki-
miseksi, kuinka etiikka liittyy sotilaan 
toimintakykyyn. Puolustusvoimain 
entinen komentaja, amiraali Juhani 
Kaskeala kiteytti tämän siten, että 
eettisyyden vaatimus kohdataan yhä 
selkeämmin tulevaisuuden kriiseissä, 
joissa oikean toiminnan määrittely käy 
entistä vaikeammaksi. Tähän hän liitti 

sen, että yksittäisen sotilaan vaativissa 
tilanteissa tekemillä päätöksillä voi olla 
kauaskantoisia seurauksia. 

Kun Maanpuolustuskorkeakou-
lun tutkimusneuvosto teki esityksen 
sotilassielunhoidon dosentuurista, 
sijoituspaikaksi määriteltiin koulutus-
taidon laitos ja sen tieteenala, sotilas-
pedagogiikka. Kun koulutustaidon ja 
johtamisen laitokset sittemmin yhdis-
tettiin, dosentuurin paikaksi tuli uusi 
johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitos. Sotilassielunhoito liittyy mo-
lempiin tieteenaloihin. Mutta mikä 
tärkeintä, Kangas ylittää tieteenalojen 
rajat kohdistaessaan peruskysymyksen 
olemiseen, eli ihmisen eksistenssiin. 
Hän luonnehtii ”ihmisenä olemisen ek-
sistenttistä kysymystä” siten, että sen 
eteen joudutaan kohdattaessa oman elä-
mänhallinnan rajallisuus tai joudutta-
essa elämän ja kuoleman rajapinnalle. 
Johtamisen professori Aki-Mauri Huh-
tinen on kiinnittänyt huomiota siihen, 
että eksistenttinen kysymys saatetaan 
kadottaa; olemme liukumassa teknisen 
maailmankuvan myötä kohti ”sotiluutta 
ilman eksistenssiä”. Tämä tarkoittaa, 
että sotilasta ajatellaan osaavana, tek-

nisesti hyvin koulutettuna suorittajana, 
mutta ei toimintakykyisenä, eettisesti 
vastuullisena ihmisenä. 

Sotilasyliopiston syvin haaste on 
sama, jonka amiraali Kaskeala asetti 
ylipäätään sotilaille: ”Sotilaan on ky-
ettävä toteuttamaan tehtävänsä eettises-
ti oikeita toimintatapoja noudattaen.” 
Tämän voi ilmaista siten, että akatee-
misen upseerikoulutuksen tavoite ei ole 
vain teoreettinen ja metodinen oppinei-
suus, vaan eettisyys. Mutta eettisyy-
teen ei voi kouluttaa, eikä se tarkoita 
vain ”eettisesti oikeita toimintatapoja”. 
Eettisyyteen tarvitaan sivistystä. Ny-
kymaailmassa on kuitenkin yhä vaike-
ampaa ymmärtää sivistyksen käsitettä, 
sivistysyliopistosta puhumattakaan. 
Voiko – ja haluaako – sotilasyliopisto 
olla sivistysyliopisto? 

Sivistysyliopiston yhä pätevän 
määritelmän tarjosi J. V. Snellman 
1800-luvulla: ”Yliopisto on tietoon ja 
siveellisyyteen johtava sivistyslaitos.” 
Sana ”siveellisyys” oli vastine saksan 
sanalle Sittlichkeit, joka tarkoittaa 
sellaista eettisyyttä, jolla on aktiivi-
nen suhde yhteisössä ja kulttuurissa 
itseään alati kehittävään traditioon. 

Rauhanturvaajien ehtoollinen Kosovossa 5.3.2006.
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Määritelmän voi ymmärtää siten, että 
tiedon omaksuminen on perustaso, sen 
pohjalle voi kasvatuksen avulla raken-
tua etiikka, mutta ilman yksilöllistä ja 
yhteisöllistä sivistysprosessia tieto 
kivettyy ja etiikka jähmettyy pelkiksi 
säännöiksi ilman eettisyyttä, ”siveel-
lisyyttä”. Vain sivistyksen avulla ih-
misistä tulee toimintakykyisiä. Siksi 
Snellman piti myös armeijaa - kan-
sallista ja yleiseen asevelvollisuuteen 
perustuvaa - sivistyslaitoksena, jonka 
tulee kasvattaa yksilöiden ja koko yh-
teiskunnan itsetietoisuutta. Tässä mie-
lessä vielä 1920-luvulla nähtiin, että 
upseerin tulee olla kasvattaja, johtaja 
sanan syvässä merkityksessä. Itsetie-
toisuus tarkoitti yksilön ja kansakun-
nan henkistä kasvua oman elämän, 
tehtävän ja vastuun ymmärtämiseksi 
maailmassa. 

Sivistyksessä perinteellä on tärkeä 
merkitys. Perinne on käytännöllisesti 
arvokasta, kun yksilö omaksuu sen 
siten, että tahtoo ja pystyy omalla 
toiminnallaan ja elämällään osallis-
tumaan sen edelleen kehittämiseen. 
Tuotantolaitoksena – ’valmiin tiedon’ 
jakajana sekä tutkintoja ja tutkimusra-
portteja tehtailevana laitoksena - yli-
opisto ei toteuta sivistyslinjaa. Sama 
koskee Maanpuolustuskorkeakoulua 
viimeistään silloin, jos Kangasta lai-
naten ”laskelmoidun hyödyn logiikka 
irrotetaan eettisestä ajattelusta”. Jos 
sotilassielunhoidon teoria onnistuu tor-
jumaan käsityksen, että sielunhoito on 
vain yksi ”sosiaalisia palveluja tarjoava 
instituutio muiden joukossa”, se kenties 
on lopulta ainoa voima, joka kykenee 
edes jossain määrin pitämään yllä si-
vistyskasvatusta eli olemaan ”piikki-
nä lihassa”. Tässäkin näkyy kiintoisa 
yhteys Kankaan ja Habermasin välillä; 
jälkimmäisen mukaan uskon ja järjen 
vuoropuhelu ymmärretään perusteelli-
sesti väärin, jos uskonto välineelliste-
tään. Jos sotilassielunhoito määritellään 
vain yhdeksi osaksi sosiaalipalveluja, 
se menettää mahdollisuutensa eettisen 
toimintakykyisyyden voimavarana. 

Kangas toteuttaa periaatteessa 
Habermasin “post-metafyysistä” lä-
hestymistapaa perustellessaan sotilas-
sielunhoitoa kulttuuriantropologisesti. 
Habermas tarkoittaa, että tutkimukses-
sa tulee lähteä liikkeelle ‘sisältä päin’, 
jos halutaan saada ote omasta elämän-
muodostamme. On lähdettävä liik-

keelle omasta tilanteestamme, koska 
olemme aina jo tietyssä kielimaailmas-
sa ja elämänmuodossa (Snellmanin tar-
koittamassa siveellisyydessä). Niiden 
puitteissa rakennamme maailmanku-
vaamme. Tästä on kyse, kun Kangas 
puhuu luterilaisesta uskon tulkinnasta 
ainakin toistaiseksi maailmankuvamme 
voimakkaana kulttuurisena vaikutta-
jana. Yleisemmin hän perustelee soti-
lassielunhoitoa sillä, että ihminen on 
perusolemukseltaan ”homo religiosus”; 
aina on jokin uskonto, vaikkapa sitten 
sekulaari ideologia, johon ihmiset us-
kovat ja jonka varaan he maailmanku-
vaansa rakentavat. Maailmankuva on 
se kehikko, jonka kautta me havaitsem-
me, tulkitsemme ja arvotamme asioita 
ja tapahtumia. Se määrittää päätösten 
tekoamme ja toimintamme luonnetta.  

Ihmisen  
kokonaisuus

Kun itsenäistä Suomea rakennettiin, 
vahva maailmankuvallinen vaikuttaja 
oli sukupolvien ajan luettu Topeliuksen 
Maamme kirja. Sen mukaan olemme 
Jumalan valitsema kansa, jolle on us-
kottu huolen pitäminen tästä maail-
mankolkasta. Edelleenkin sotilasvala 
vannotaan ”kaikkitietävän ja kaikkival-
tiaan Jumalan edessä”. Kansallisvaltio 
ja uskonto olivat nivoutuneet tiukasti 
toisiinsa. Jos ”koti, uskonto, isänmaa” 
on ollut vastaus kansalaissotilaan ole-
massaolon merkitystä koskevaan kysy-
mykseen, niin mikä on samantasoinen 
vastaus ammattilaistuvan kriisinhal-
lintasotilaan samaan eksistenttiseen 
kysymykseen? Se voisi olla ”globaali 
inhimillinen turvallisuus”, mutta silloin 
tuo käsite pitäisi ulottaa tarkoittamaan 
poliittis-strategisia tavoitteita syvem-
min yksittäisen ihmisen turvallisuutta 
ruumiillisesti, henkisesti ja hengelli-
sesti. 

Kangasta tulkiten inhimillinen tur-
vallisuus on vastuutamme suojella ih-
misyyden ruumiillis-sielullis-henkistä 
kokonaisuutta. Kristillisen näkemyk-
sen mukaan ihminen on jakamaton 
kokonaisuus. Ruumis, sielu, henki ja 
sydän kuvaavat kukin jotakin mää-
rättyä ominaisuutta, mutta eivät osia, 
joihin ihmisen voisi jakaa. Ruumis 
on ihminen konkreettisena olentona, 
sielu on elävä ihmisyksilö, henki on 
kristillisesti ajateltuna ihminen Juma-

laan perustuneena ja sydän on ihminen 
toimintaan valmiina kokonaisuutena. 
Suomalaisessa sotilaspedagogiikassa 
on pyritty yli vuosikymmenen ajan 
luomaan tieteenalan koko perusteori-
aa hyvin samanlaisen kokonaisvaltai-
sen ihmiskäsityksen varassa. Sotilaan 
– ja ylipäätään ihmisen – toiminta-
kyvyn katsotaan koostuvan neljästä 
osa-alueesta (fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen, eettinen) siten, että ne 
muodostavat osiinsa purkamattoman 
kokonaisuuden. Näin nähtynä inhi-
millisen turvallisuuden edistämiseksi 
tarkoitettu kriisinhallinta asettaa jokai-
selle toimijayksilölle tavattoman suuret 
vaatimukset, jotka jopa saattavat ylittää 
totunnaiset sotilashyveet. Tässä ylit-
tämisessä sotilassielunhoidon teorian 
peruslauseen ”kaveria ei jätetä” on 
välttämättä sisällettävä tehtävä ”piik-
kinä lihassa” olemisesta.   

Peruskysymys

Ihmisen olemassaoloa ja sen merkitystä 
koskeva eksistenttinen kysymys lienee 
olennaisin rajamerkki sielunhoidon ja 
erilaisten auttamismuotojen välillä. 
Vaikeimpia eksistenttisiä kysymyksiä 
lienee, miksi minä saan elää, mutta 
toinen ei. Se on kysymys, johon ke-
hittyneinkään biologia, neurotiede tai 
psykologia ei voi vastata; siihen ne 
eivät edes pyri. Sen sijaan ne pyrkivät 
perusteellisesti selittämään kognitioita 
ja emootioita. Jos sotatieteet väistävät 
– modernin tieteen mielessä - kysymys-
tä eksistenssistä, ne etääntyvät väistä-
mättä kohteestaan (sotilaista ja heidän 
toiminnastaan). Näin ne voivat kylläkin 
tuottaa rationaalista tietoa, mutta täl-
laisen tiedon vaarana on jäädä ”tietoi-
suudeksi yleensä”, Jaspersin ilmaisua 
käyttäen. Hänen mukaansa vasta filoso-
fointi voi tavoittaa eksistenssin, mutta 
samalla hän painottaa tieteiden ratkai-
sevaa merkitystä aineksen antajina fi-
losofialle. Keskustelussa sotatieteiden 
kanssa sotilassielunhoidon teoria voi 
avata tietä filosofoivalle murtautumi-
selle tieteiden tuottaman tiedon sisälle 
ja rajoille. 

Seppo Kankaan näkemystä voi 
kiteyttää niin, että sotilassielunhoitoa 
tarvitaan siksi, että eksistenssi on soti-
laana olemisen perimmäinen kysymys. 
Monet käyttäytymis- ja yhteiskuntatie-
teet, kuten monet luonnontieteetkin, 
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Kenttärovasti Seppo Kangas puhumassa talvisodan päättymisen 
70-vuotistilaisuudessa 13.3.2010.

tutkivat elämänhallintaan sekä elämän 
ja kuoleman rajapintaan liittyviä ilmi-
öitä. Mutta ne eivät voi sanoa, ”kuka” 
minä olen, ”miksi minun ylipäätään 
tulisi olla” ja mihin uskoa sekä kuinka 
toimia. Uskossa on olennaista, kuinka 
minun tulee toimia, ei se, mitä pitäisi 
tietää. Eksistenttiset kysymykset ovat 
äärimmäisen yksilöllisiä, mutta samalla 
äärettömän kaukana individualismista 
ja vaihtelevista mielihaluista. Eksis-
tenttisissä tilanteissa - rajatilanteissa 
- ei ole enää mitään tehtävissä tekni-
sessä mielessä, ja niissä paljastuu Jas-
persin mukaan maailman läpikotainen 
epäluotettavuus. Hän kutsui ”pelkäksi 
olemassa oloksi” sitä, että suljemme 
silmät rajatilanteilta ja elämme ikään 
kuin niitä ei olisikaan; pidämme maa-
ilmaa ”realiteettina”, johon reagoim-
me suunnittelemalla ja suunnitelmia 
toteuttamalla. 

Kankaan puhe eksistenssistä avaa 
ihmisyyden – ja siksi myös sotiluuden 
- syvimmän tason. Kyse on äärettömän 
ja rajallisen, ikuisen ja ajallisen sekä 
vapauden ja välttämättömyyden vas-
takohtaisuuksien sovittamisesta oman 
minän rakentamisessa. Tätä rakenta-
mista on kutsuttu myös tieksi ulos epä-
toivosta, ”hengen sairaudesta”. Tästä 
sairaudesta voi parantua vain taistele-
malla tiensä ehdottoman sitoutumisen 
tasolle, jolla toteutuu kuuluisa lausuma 
”totuus on subjektiivista”. On sitoudut-
tava totuuteen, jonka puolesta voin elää 
ja kuolla. Miten esimerkiksi suhtaudun 
omieni ehkä harjoittamaan, ylimmän 
johdon kenties ”sallimaan”, vankien 
ja vastustajien epäinhimilliseen kohte-
luun? Kyse on ihmisen toimintakyvystä 
sen syvimmässä ja vaativimmassa mer-
kityksessä. Toimintakyvyssä on kyse 
siitä, ”kuka” ihminen on erotettuna 
siitä, ”mikä” (esim. sotilas) hän on. 
”Kuka” tarkoittaa toimijan yksilöllis-
tä ja ainutlaatuista minuutta, ”mikä” 
viittaa suorittajan ominaisuuksiin, joita 
voi olla kenellä tahansa asianmukaisen 
koulutuksen saaneella. Toimintakyky 
voi rakentua vain eksistenttisen tais-
telun myötä äärimmäisessä konkreet-
tisuudessa, suorituskykyyn riittää hyvä 
koulutus ja harjoittelu. 

Kenttärovasti Seppo Kangas on 
nimennyt - Suomen ensimmäisen 
sotilaspedagogin, Samuel Möllerin 
perinteen hengessä - jo yli 20 vuotta 
sitten virren ”Ystävä sä lapsien” Ka-

dettikoulun virreksi. Se veisattiin myös 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin 
vaihtoparaatissa vuonna 2009. Filosofi 
Hannah Arendtin raamatulliselta tun-
tuva ilmaisu ”lapsi on meille annettu” 
tarkoittaa, että jokainen uusi yksilö on 
mahdollisuus uuteen toimintaan. Jo-
kaisen yksilön syntymän myötä jotain 
ainutlaatuisesti uutta tulee maailmaan. 
Inhimillinen turvallisuus tulisi poh-
jimmiltaan ymmärtää lapsen, jokaisen 
uuden yksilön ja sukupolven, ainutlaa-
tuisen toimintakyvyn mahdollisuuden 
tukemiseksi ja turvaamiseksi. Tällaisen 

inhimillisen turvallisuuden edistäminen 
olisi sotilassielunhoidon tärkeä tehtävä 
post-sekulaarissa maailmassa, ja siksi 
sanonnan ”kaveria ei jätetä” tulee si-
sältää toinen sanonta, ”piikki lihassa” 
eksistenttiseen taisteluun havahdutta-
misen merkityksessä.   

Jarmo Toiskallio on sotilaspeda-
gogiikan emeritusprofessori ja evers-
tiluutnantti evp. 
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Kaikki muistavat Hanssin-
Jukan, tuon koneen, joka 
palveltuaan Ilmavoimissa 

toimi kahviona Hämeenlinnan linja-
autoaseman läheisyydessä. Se on suo-
malaisten lempilapsi. Hanssin-Jukan 
lahjoitti Suomen Ilmavoimille helmi-
kuussa 1940 ruotsalainen kreivi Carl 
Gustav von Rosen, joka halusi auttaa 
suomalaisia näiden puolustaessa itse-
näisyyttään Neuvostoliiton hyökättyä 
Suomeen marraskuussa 1939. Kreivin 
isä, Eric von Rosen, oli lahjoittanut 
Suomelle 6. maaliskuuta 1918 Thulin 
typ D -tyyppisen lentokoneen, josta tuli 
Ilmavoimien ensimmäinen lentokone ja 
jota päivää pidetään Ilmavoimiemme 
syntymäpäivänä.

Carl Gustav von Rosen oli ostanut 
neljätoistapaikkaisen matkustajako-
neen hollantilaiselta KLM-lentoyhtiöl-
tä, jossa sillä oli lennetty kaupallisessa 
reittiliikenteessä. Tätä 11. toukokuuta 
1934 ensilentonsa lentänyttä konetyyp-
piä valmistettiin 156 kappaletta, joista 
jäljellä on enää ilmeisesti neljä. Kuu-
luisampaa isoveljeä, DC-3:sta, raken-
nettiin kaikkiaan yli 16000 kappaletta.

Talvisodassa Hanssin-Jukalla suori-
tettiin yksi sotalento, jolloin ohjaajana 
toimi itseoikeutetusti von Rosen. Hän 
oli rakennuttanut koneen välisiiven alle 
pommiripustimet, rungon yläosaan ko-
nekivääriampumon ja koneen nokkaan 
asennettanut konekiväärin ohjaajaa 
varten.

Kaukopartiomiesten 
hyppykoneena

Välirauhan aikana Hanssin-Jukka 
toimi muun muassa hyppykoneena, 
kun kaukopartiomiehet harjoittelivat 
laskuvarjohyppyjä vihollisen selustaan. 
Huhtikuusta 1940 lähtien koneen va-
kituiseksi ohjaajaksi tuli lentomestari 
Karl Fritiof Väänänen, joka lensi ko-
neella aina vuoden 1944 marraskuuhun 
saakka.

Jatkosodan alussa, kun suoma-
laiset joukot etenivät Itä-Karjalassa 
Lentolaivue 46:n kalustoon kuulunut 
Hanssin-Jukka, lensi huoltolentoja 
vieden Laguksen panssarivaunuille 
polttoainetta, ammuksia ja joukoille 
lääkintätarvikkeita. Paluukyydissä 
tuotiin haavoittuneita sotasairaalaan.

Maaliskuussa 1942 Hanssin-Jukka 
siirtyi Ilmavoimien esikunnan käyttöön 
ja kone sai uuden suojavärityksen ja 
sen tunnus muutettiin DO-1:ksi. Tämän 
jälkeen lentomestari Väänänen kuljetti 
koneella muun muassa useita komen-
nuskuntia ympäri Eurooppaa, jotka 
kävivät noutamassa Suomelle uusia 
lentokoneita. 

Kaikkiaan Hanssin-Jukka kuljetti 
ulkomaanlennoillaan yli 600 matkusta-
jaa. Lapin sodassa DO-1:llä huollettiin 
jalkaväkeä pudottamalla näille ruokaa 
ja tarvikkeita.

Myös marsalkka Mannerheim 
käytti Hanssin-Jukkaa käydessään so-

ta-aikana tutustumassa eri yksiköihin 
rintamalla.

Kartoituskoneena  
sodan jälkeen

Sotien jälkeen vuonna 1949 Hanssin-
Jukka peruskorjattiin, jonka jälkeen se 
siirtyi Lentorykmentti 4:lle, jossa sillä 
suoritettiin muun muassa kartoitusku-
vauksia. Myöhemmin se siirtyi Lento-
rykmentti 3:lle, jossa sillä puolestaan 
suoritettiin radiosuunnistuskoulutusta. 
Hanssin-Jukka lensi viimeisen lentonsa 
kesäkuun 1. päivä 1955, jolloin sillä 
kuljetettiin hengitysvaikeuspotilas 
Utista Helsinkiin. Nopean kuljetuksen 
ansiosta potilas pääsi ajoissa sairaala-
hoitoon ja hänen henkensä pelastui. 
Ohjaaja lensi tämän jälkeen koneen 
Luonetjärvelle, jolloin Jukalla oli len-

Teksti: Juha Suonperä

Douglas DC-2 
”Hanssin-Jukka”

Juha Suonperä

Ilmasotakoulun Kilta on aloittanut Suomen 
Ilmavoimien kunniakkaan työjuhdan DC-2 

Hanssin-Jukan entisöinnin. Koneita on maailmalla 
mahdollisesti enää jäljellä vain neljä yksilöä.
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netty kaikkiaan 7579 tuntia, joista Il-
mavoimissa 2508 tuntia.

Kahviona  
Hämeenlinnassa

Näin kunniakkaasti päättyi tämän 
hienon koneen 20 vuotta kestänyt ura 
ilmojen teillä, mutta edessä oli vielä 
toiset parikymmentä vuotta kestänyt 
ajanjakso kahviona. Sotien jälkeen Il-
mavoimat romutti loppuun lennettyjä 
koneitaan ja niin olisi käynyt Jukalle-
kin, ellei Hämeenlinnan ampumaseura 
olisi sitä pelastanut kahvioksi Hämeen-
linnan rantatorin laidalle. Avajaisia 
vietettiin elokuussa 1959. Vuosikaudet 
Hanssin-Jukka tuotti lukemattomille 
ihmisille ainutalaatuisen elämyksen 
nauttia kahvia ja virvokkeita ilmailul-
lisessa ilmapiirissä.

Kahvilatoiminta loppui syksyllä 
1981, jolloin oli vaarana, että kone 
myytäisiin ulkomaille. Aina niin aktii-
vinen Karjalan Lennoston Kilta järjes-
ti Jukka Nykäsen johdolla keräyksen, 
jonka tuotolla se osti koneen ja marras-
kuussa 1981 jo melko rapistunut kone 
purettiin ja siirrettiin Tikkakoskelle, 
jossa se luovutettiin Ilmavoimille en-
tisöitäväksi ja edelleen museoitavaksi.

Kansallisaarteen 
kunnostaminen käyntiin

Ilmasotakoulun Kilta on aloittanut 
Suomen Ilmavoimien kunniakkaan 
työjuhdan DC-2 Hanssin-Jukan en-
tisöinnin. Tarkoituksena on pelastaa 
tämä Suomen kansallisaarre muistoksi 
kunniakkaasta ilmailuhistoriastamme 
tuleville sukupolville. Hankkeen suoje-
lijaksi on lupautunut kenraaliluutnantti 
Ermei Kanninen.

Tähän mennessä koneen puhdistus 
on jo loppusuoralla ja koneen osien 
etsintä on jo varsin pitkällä. Koneen 
rakenneosat ovat suhteellisen hyvin tal-
lella, mutta sisustuksessa ja ohjaamossa 
on suuria puutteita. Suomen ilmailu-
museo luovutti heillä olevan DC-2:n 
rungon, josta saamme puuttuvia ra-
kenneosia käyttöömme. Hollannin 
Ilmailumuseolla (Airadome) on yksi 
lentävä DC-2-kone ja toisen koneen 
hylky, jota eivät ainakaan toistaiseksi 
entisöi. Saimme heiltä käyttöömme 
kaiken heillä olevan kirjallisen ma-

teriaalin, alkuperäisiä piirustuksia ja 
ohjekirjoja yms., ja lupauksen kaikesta 
annettavissa olevasta avusta, etenkin 
materiaalin etsinnässä. Huomattavaa 
on, että koneemme on todennäköisesti 
ainut lentoyhtiö KLM:n säilynyt yksilö. 
Myös muualta maailmalta on tullut yh-
teydenottoja ja yhteistyötoiveita asian 
tiimoilta.

Ilmasotakoulun Killan nettisivuilla 
voitte seurata hankkeen edistymistä. 

Eversti Juha Suonperä jäi reserviin 
1.11.2010 ilmavoimien henkilöstöpääl-
likön tehtävästä. 

Hanssin-Jukka kahviona Hämeenlinnassa.

Hanssin-Jukka sodan aikana.

Kilta ottaa kiitollisena vas-
taan mahdolliset avustukset, jotta 
saisimme tämän merkittävän 
hankkeen saatettua kunnialliseen 
päätökseen. (Ilmasotakoulun 
Kilta K-S Op 529033-230556, 
viite: Hanssin-Jukka). Otamme 
myös mielellämme vastaan tietoja 
koneen esineistöstä ja tarinoista 
sen historian varrelta koneesta 
kirjoitettavaa kirjaa varten. Haas-
tan kadettiveljet 10 eurolla/henkilö 
tukemaan tätä pääosin talkootyönä 
tehtävää merkittävää hanketta, jolla 
kunnioitetaan sotiemme historiaa 
ja veteraaniemme työtä itsenäisyy-
temme puolesta.
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Eläintautien uhka 
koskettaa myös puolustusvoimia

Puolustusvoimien lakisääteisenä 
toisena tehtävänä on muiden 
viranomaisten tukeminen yh-

teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisessa. Elintärkeisiin toimin-
tojen turvaamiseen voidaan lukea 
myös eläintautien leviämisen estämi-
seen liittyvä yhteiskuntaturvallisuus. 
Lintu- ja sikainfluenssan kaltaisten 
eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien 
tautien aiheuttama kohu on omiaan 
lisäämään ihmisten turvattomuuden 
tunnetta, jonka palauttamiseksi ollaan 
helposti vaatimassa voimakkaitakin 
viranomaistoimenpiteitä. Eläintauti-
lainsäädäntö edellyttää, että helposti 
leviäväksi tai vaaralliseksi luokiteltua 
eläintautia tai sen oireita havaitessaan 
on eläintä hoitavan eläinlääkärin il-
moitettava välittömästi havainnostaan 
muille eläinlääkintäviranomaisille 
taudin leviämisen estämiseksi ja tarvit-
tavien hävitystoimenpiteiden käynnis-
tämiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee 
myös sairastuneen tai sairaaksi epäillyn 
eläimen omistajaa. Hänen tulee ilmoit-
taa epäilystään eläinlääkärille, joka 
käynnistää viranomaistoimenpiteet. 
Viranomaisyhteistyökeskustelussa on 
kuitenkin ymmärrettävä, että ihmisten 
suojeleminen uusilta, kenties vielä tun-
temattomilta biologisilta uhkilta vaatii 
usean turvallisuusalan tahon asiantun-
temusta.

Eivät ainoastaan ihmiset, vaan 
myös eläimet sairastuvat. Suomi on 
ollut pitkään eläintautien hallinnan 
mallimaa, paljolti tiukan viranomais-
valvonnan ja eläinten tuontikontrollin 
ansiosta. Jos tiukkaa kontrollia kuiten-
kin löysennettäisiin, altistaisi se riskeil-
le sekä Suomessa että myös globaalisti. 
Tällä voi eläinten lääkitys- ja hävitys-
toimenpiteiden kautta olla merkittävä 
vaikutus elintarviketeollisuuteen ja 
turvallisten elintarvikkeiden tuotan-
toon. Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
kouluttaa jo nyt tuotantoeläintilallisia 
varautumaan elintarviketuotantoon täl-
laisissa poikkeusoloissa maatalouden 
ja alkutuotannon varautumiskoulutuk-
siksi nimetyissä tilaisuuksissa. Tätä ei 
yhä globaalimmassa maailmassa voine 
pitää liioitteluna.

Riskejä hallitaan 
viranomaisten välisellä 

yhteistyöllä

Näiden uhkien valossa toivo kohdistuu 
hyvin organisoituun ja johdettuun viran-
omaisyhteistyöhön. Se tarkoittaa myös 
muiden kuin eläinlääkintäviranomais-
ten keskinäistä yhteydenpitoa vahingon 
jo tapahduttua. Viranomaisyhteistyön 
ymmärtäminen maamme rajat ylittä-
vänä kansainvälisenä toimintana ottaa 

huomioon viranomaiset niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. Eläintautivastus-
tuksen viranomaisyhteistyö ei enää 
nykyisessä maailmassa tarkoitakaan 
eläinlääkintäviranomaisten ketjua 
paikallisviranomaisesta aluehallintoon 
ja aluehallinnosta Elintarviketurvalli-
suusvirastoon sekä maa- ja metsä-
talousministeriöön, vaan eri alojen 
asiantuntijaverkostoa, joka pystyy rea-
goimaan joustavasti ja nopeasti yli hie-
rarkkisten ja maantieteellisten rajojen.

Eläintautilainsäädäntö määrittelee 
tilanteet, joissa eläinlääkärin on an-
nettava eläintaudin vuoksi eläintenpi-
topaikalle ns. rajoittavia määräyksiä 
ja perustaa tartunta-alueelle suoja- ja 
valvontavyöhykkeet. Ihmisten ja 
eläinten liikkumista näillä alueilla on 
valvottava erityisen tarkasti. Uutis-
kynnyksen ylittävät ja kohua herättä-
vät eläintaudit tuovat helposti paikalle 
myös asiattomia vierailijoita, jotka on 
eläinlääkintäviranomaisten työsken-

Viimeistään lintu- ja sikainfluenssan kaltaisten 
eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien myötä 

myös eläintaudit ovat tulleet yhteiskunnassa 
vakavasti otettavaksi uhkaksi. Puolustusvoimien 

toisen päätehtävän myötä varautuminen erilaisiin 
eläintauteihin on tullut osaksi sitä tehtäväkirjoa, joihin 

se joutuu varautumaan.  

Heli Koskinen

Teksti: Heli Koskinen
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telyn onnistumiseksi pidettävä alueen 
ulkopuolella. Jonkun – useimmiten 
toisen viranomaisen – on siis turvat-
tava eläinten terveyden ja hyvinvoin-
nin turvaajat. Tällöin puhutaankin jo 
monialaisesta ja monikerroksisesta 
viranomaisyhteistyöstä. Näissä tilan-
teissa apuaan voivat tarjota niin poliisi 
ja tullilaitos kuin puolustusvoimatkin. 
Paikallisten virkaeläinlääkäreiden ja 
aluehallintovirastojen tukena toimivat 
myös Elintarviketurvallisuusviraston 
kouluttamat kunnaneläinlääkärit, ns. 
valmiuseläinlääkärit, joilla on valmi-
uskoulutuksensa ansiosta eläintauti-
vastukseen liittyvää erityisosaamista. 

Tarvittaessa laki helposti leviä-
vien eläintautien vastustamisesta on 
velvoittava myös muiden kuin näiden 
viranomaisten osalta, ja jokainen alle 
50-vuotias Suomessa vakituisesti 
asuva laillistettu eläinlääkäri tai eläin-
lääketieteen opiskelija on velvollinen 
osallistumaan kohtuullista korvausta 
vastaan maa- ja metsätalousministeri-
ön eläinlääkintöosaston määräämään 
toimintaan, jolla pyritään eläintaudin 
hävittämiseen ja leviämisen ehkäisyyn.

Lisää panoksia 
poikkitieteelliseen 

tutkimukseen

Viranomaisyhteistyö on kiinnostava ja 
tärkeä tutkimuskohde. Eläintautivas-
tustustyössä lainsäädännön strategi-
nen taso ja käytännön toiminnan taso 
muodostavat kaksi toisiinsa sidottua, 
mutta myös toisistaan poikkeavaa 
ulottuvuutta – abstraktin tavoitetilan 
ja konkreettisen toimintaympäristön, 
joiden saumaton yhteistoiminta olisi 
syytä ottaa tarkemman tutkimuksen 
kohteeksi. Tutkimustieto olisi puo-
lestaan palautettava takaisin käytän-
töön ja sitä säätelevän lainsäädännön 
kehittämisen pohjaksi. 1980-luvulla 
laadittu eläintautilaki on monilta osil-
taan vanhentunut ja useiden muutosten 
sävyttämä, joten tarve uudelle ajanta-
saiselle lainsäädännölle on ilmeinen. 
Uudet yhteistyön muodot, mukaan 
lukien viranomaistoiminnan tukemi-
nen vapaaehtoisvoimin, olisi otettava 
nykyistä paremmin huomioon. Myös 
eritasoisten toimijoiden vastuut tulisi 
selkiyttää tehokkaan yhteistoiminnan 
kannalta tarkoituksenmukaisella ta-
valla.

Viranomaisyhteistyön nuorella tut-
kimusalalla voidaan hyödyntää riskin-
arviointitutkimuksen lisäksi moni- ja 
poikkitieteisiä lähestymistapoja. So-
siologian ja sosiaalipsykologian vuoro-
vaikutus- ja yhteistyönäkökulmaa voisi 
rikastuttaa kriisi- ja poikkeustilanteiden 
näkökulmalla, mikä yhdistäisi siviili- 
ja sotilastoimijat yhteiskuntaturvalli-
suuden takaamisen käsitteen kautta. 
Myös pedagogiikalla on merkitystä; 
viranomaisyhteistyö on yhteistyötä, 
jossa johdetaan ja tullaan johdetuik-
si, ja tätä toimintaa voidaan oppia ja 

opettaa. Keskeistä on osallistujien toi-
mintakyky, ei niinkään virka-asema. 
Kouluttamisen ylevänä tavoitteena on, 
että kaikki osallistujat ovat toimintaky-
kyisiä virka-asemastaan riippumatta.

Heli Koskinen on eläinlääkäri ja 
kasvatustieteen tohtori, joka tutkii 
eläinlääkäreiden kouluttamista ja vi-
ranomaisyhteistyötä tarttuvien eläin-
tautien vastustamistyössä. 

Eläinlääkinnän tehtävät ovat puolustusvoimissa nykyään paljon 
muutakin kuin eläinten hoitoa.

Myös eläintautien torjunta kuuluu puolustusvoimien toisen tehtävän 
piiriin.
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Aivan ensimmäisenä on todet-
tava, että raportti on erittäin 
kattava läpileikkaus tämän 

päivän asevelvollisten koulutukses-
ta sekä asevelvollisuuteen liittyvistä 
asenteista ja vuorovaikutuksesta yhteis-
kunnan kanssa. Ansiokkaasti on myös 
lähestytty aihetta vertaamalla muiden 
maiden sotilaallisia järjestelmiä sekä 
asevelvollisuus- ja ammattiarmeijan 
eroja. Tehty selvitys on todella mittava 
ja laadukas. Asevelvollisuusarmeijan 
kehittämiseksi on saatu hyviä ja kan-
natettavia johtopäätöksiä ja suosituk-
sia, joista useita on saatettu toimeen jo 
tutkimusta tehtäessä, kuten raportista 
käy selville. 

Mielestäni selvitystyölle olisi ollut 
eduksi, jos lisäksi olisi tarkasteltu ase-
velvolliselta vaadittavia suorite- tai 
laatuvaatimuksia. Jäin kaipaamaan 
kuvausta siitä, millainen tulevaisuu-
den sotilaan tulisi olla. Kriteereinä 
olisi voinut käyttää esimerkiksi fyy-
sistä suorituskykyä, yksittäisen soti-
laan sotimistaitoja ja joukkokohtaisia 
taitoja. Näihin olisi luontevasti voinut 
liittää sotilaalliseen kriisihallintaan 
osallistuville reserviläisille asetettavat 
vaatimukset. Käytettävissä olisi ollut 
myös YK-tehtävien kokemukset, joihin 
kouluttaminen on selvästi sotatilannetta 
vaatimattomampi tavoite. Kuitenkin 
näihin tehtäviin koulutetut ovat varus-

mieskoulutuksen lisäksi saaneet usean 
viikon kestäneen jatkokoulutuksen. 
Näitä vaatimuksia olisi pitänyt täy-
dentää veteraanien haastatteluilla sekä 
heidän sotakokemuksistaan kertovilla 
kirjoituksilla. Joku voi kohauttaa ol-
kapäitään ja todeta seuraavan sodan 
olevan aivan jotain muuta kuin klassis-
ta eri asein käytävää sotatointa, mutta 
jos niin on, olisi sekin pitänyt kuvata 
ja kertoa millaiseksi tulevaisuuden sota 
ajatellaan. 

Pohdintoja Siilasmaan  
työryhmän loppuraportista

Teksti: Ossi Kettunen

Jos nämä edellä mainitsemani tutki-
mus- ja selvitystyöt olisi tehty huolella, 
arvioni on, että ns. neljän kuukauden 
palvelusaikaa ei olisi esiintynyt rapor-
tissa - ei edes teoreettisena mallina. 
Nyt se jäi leijumaan ihmisten mieliin 
ja mediaan työhypoteesina. Uskon, että 
ammattisotilaat yhtyvät helposti koke-
muksiin, joiden mukaan esimerkiksi 
tykistön patteristokohtaisten - puhu-
mattakaan ryhmäammuntojen - läpivie-
minen nykyiselläkin koulutusajalla on 
erittäin haasteellinen tehtävä. Nykyis-
ten leirivuorokausien aikana ammunnat 
toteutetaan lähes ainoastaan tulitekni-
sinä ammuntoina ilman varsinaista 
taisteluvaihetta. Valitettavasti myös 
kertausharjoitusajat on supistettu mi-
nimiin, ja niiden ammunnat toteutetaan 
vastaavalla tavalla. On muistettava, 
että kovapanosammunnoissa on aina 
kyse mitä suurimmassa määrin myös 
omien joukkojen turvallisuudesta, josta 
on myös huolehdittava sodan aikana. 
Pikakoulutuksella on todella paha 
kaiku veteraanienkin korvissa. Siitä 
olisi myös puolustusvoimien ylimmän 
johdon selkeästi sanouduttava irti. 

Siilasmaan raporttiin voi tutustua Puo-
lustusministeriön kotisivuilla: www.
defmin.fi

Ossi Kettunen

HuoltoVARMUUSkeskus
Työtä yhteiskunnan toimivuuden 

turvaamiseksi 



pääsihteerin palsta

Kadettikunta 90 vuotta 
Kadettiveljeyttä ajan hengessä

Upea juhlavuosi edessä

Kadettikunta olisi yrityksenä menestys-
tarina, sillä kuinka moni suomalaisy-
ritys on päässyt juhlimaan 90-vuotista 
taivaltaan. Onneksi niitäkin yrityksiä 
on. Kadettikunta on löytänyt kunakin 
ajanjaksona oikeat toimintatavat ja 
-muodot. Kadettikunnan perusajatus on 
ollut selkeä aina perustamisesta lähtien. 
Me emme tavoittele yksilön etua, me 
emme jaa pikavoittoja, vaan me raken-
namme kadettiveljeyttä ja tuemme sekä 
pidämme huolta jokaisesta kadettiupsee-
rista. Nykyään tuota ilmiötä kutsutaan 
kiinteydeksi, mikä ilmenee kunkin ka-
dettikurssin keskuudessa kadetti-, puo-
lustushaara- ja aselajihenkenä.

Kadettikunnan vuosipäivä 

Kadettikunnan 90-vuotisjuhla aloite-
taan torstaina 27.1. sotilasperinteiden 
mukaisesti Helsingin Hietaniemen hau-
tausmaalla osoittamalla kunnioitusta 
aikaisemmille kadettisukupolville ja 
sotiemme sankarivainajille. Iltapäiväl-
lä kokoonnumme Helsingin yliopiston 
juhlasaliin yhteiseen juhlatilaisuuteen 
valtiovallan edustajien läsnä ollessa. 
Toivonkin mahdollisimman monen 
kadettiveljen ja –sisaren keskeyttävän 
hetkeksi arkiset askareensa ja  saapuvan 
puolisonsa kanssa juhlistamaan arvokas-
ta järjestöämme.

Maailman muutos 
ja Suomi

Kadettikunta on tehnyt viime vuosikym-
menet tuloksellista, merkittävää ja vai-
kuttavaa maanpuolustustyötä erityisesti 
koululaisten, naisten ja muiden kansa-
laisten parissa. Kadettikunnan maan-
puolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on 
osallistunut noin 70000 opettajaa ja yli 
miljoona koululaista sekä 1,5 miljoo-
naa muuta kansalaista. Kadettikunnan 
tuottamia historian ja turvallisuuspolitii-
kan multimediaoppimisympäristöjä on 
käytetty internetissä miljoonia kertoja. 
Kaikki tämä on tehty pyyteettömästi ja 

vapaaehtoisvoimin. Toki maanpuolus-
tusaatteellisten säätiöiden ja rahastojen 
tukemana.  Tärkein kenttä- ja jalka-
työ on tehty kadettipiireissä hyvässä 
yhteistoiminnassa paikallisten toimi-
joiden kanssa. Kadettikunta julkistaa 
juhlavuoden kunniaksi uuden historian 
ja turvallisuuspolitiikan multimediaop-
pimisympäristön ”Maailman muutos ja 
Suomi”. Tuote on jatkoa aikaisemmalla 
”Suomi kylmässä sodassa” oppimisym-
päristölle. Uusi oppimisympäristö val-
mistetaan yhdessä Opetushallituksen ja 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton edustajien kanssa. Julkaistava 
kirja jaetaan kaikille maamme his-
torian ja yhteiskuntaopin opettajille. 
Opetusmultimedia tulee olemaan inter-
netissä vapaasti kaikkien koululaisten 
ja kansalaisten käytettävissä. Julkis-
tamistilaisuus pidetään 23.3. Suomen 
Kansallismuseon auditoriossa.

Kevätkokous ja 
maanpuolustusjuhla 

Hämeenlinnassa 

Kadettikunnan kevätkokous, maanpuo-
lustusjuhla ja kaupungin vastaanotto 
sekä ”Kadettikunta 90 vuotta” iltajuhla 
järjestetään Hämeenlinnassa lauantaina 
26.3. Kanta-Hämeen kadettipiiri toivot-
taa kadettiveljet ja –sisaret lämpimästi 
tervetulleiksi  Hämeenlinnaan ja Aulan-
golle. Kevätkokouspäivän ohjelmaan 
voi tutustua tarkemmin toisaalla leh-
dessämme.

Nuoret, arvot ja 
maanpuolustus 

Kadettikunnan viime lokakuussa jär-
jestämä arvoseminaari ”Nuoret, arvot 
ja maanpuolustus” oli menestys. Se-
minaari toteutettiin yhteistoiminnassa 
Reserviupseeriliiton, Poliisiammattikor-
keakoulun, Maanpuolustuskorkeakou-
lun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksen sekä Nuorisotutkimusverkos-
ton kanssa. Ensimmäisen vuosikurssin 
kadetit osallistuivat seminaariin vide-

oinnin välityksellä. Seminaarin julkaisu 
julkistetaan ensi keväänä. Seminaari oli 
lähtölaukaus Kadettikunnan arvotut-
kimushankkeelle, jonka kohteena on 
erityisesti nuoriso. Juhlavuonna arvo-
seminaarisarja jatkuu 14.10. Santahami-
nassa. Juuri julkaistu Nuorisobarometri 
2010 käsittelee ulko- ja turvallisuuspo-
litiikkaa. Tutkimuksen kohteena olivat 
15-29 -vuotiaat nuoret. Kadettikunnan 
tekemän maanpuolustusaatteellisen työn 
kannalta on mielenkiintoista havaita, 
että Nuorisobarometri kertoo nuorison 
arvomaailman perinteisyydestä ja varsin 
vahvasta isänmaallisuudesta. Nuoriso-
barometriin voi tutustua osoitteessa 
http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/
nuorisoasiain_neuvottelukunta.

Katseet tulevaisuuteen!

Kadettikunnan strategiakierros on käyn-
nistetty ja talven aikana kukin kadetti-
piiri toteuttaa strategiatyöpajan. Meidän 
on nyt todella mietittävä mikä on Kadet-
tikunnan tehtävä ja rooli tulevaisuudes-
sa, jotta olisimme menestystarina myös 
jatkossa. Toimintaympäristömme muut-
tuu jatkuvasti ja meidän toimintaamme 
vaikuttaa aivan oleellisesti puolustus-
voimien ja rajavartiolaitoksen rakenne-
muutokset kuten myös turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiset muutokset. Meidän 
on kyettävä tunnistamaan järjestömme 
vahvuudet ja heikkoudet sekä toimin-
taympäristömme uhat ja mahdollisuu-
det. Tervetuloa mukaan kadettipiirien 
strategiatyöpajoihin.

Constantem Decorat Honor – 
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi 
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
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Kadettikunnan syyskokous pi-
dettiin Kruununhaan manee-
sissa Helsingissä 23.10.2010. 

Syyskokouspäivän käynnisti puolustus-
ministeri Jyri Häkämiehen asettaman 
asevelvollisuuden yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta selvittäneen työryh-
män puheenjohtajan Risto Siilasmaan 
selkeä, mielenkiintoinen ja asiapitoi-
nen esitelmä, jossa hän esitteli sel-
vityksen pääkohtia. Raporttiin voi 
tutustua Puolustusministeriön koti-
sivulla. Siilasmaan esityksen jälkeen 
Sotavahinkosäätiön puheenjohta-
ja vakuutusneuvos Peter Küttner ja 
varapuheenjohtaja ekonomi Jaakko 
Valve luovuttivat Sotavahinkosäätiön 
kannustusstipendit Kylkirauta-lehden 
tekijöille. Paikalla olivat päätoimitta-
ja komentaja Marko Laaksonen ja toi-
mitussihteeri Sabina Krogars. Muut 
stipendillä palkitut olivat kolumnisti 
eversti Sampo Ahto, artikkelitoimittaja 
everstiluutnantti Arto Kotro, kuvatoi-
mittaja Liisa Knudsen ja kirja-arvioija 
everstiluutnantti Tapio Skog.

Syyskokouksen 
henkilövalinnat

Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola 
valittiin yksimielisesti jatkamaan Ka-
dettikunnan puheenjohtajana ja eversti 
Ensio Mäkipelto varapuheenjohtajana. 
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä 
eversti Hannu Aikio, eversti Harri Nis-
kanen, kapteeniluutnantti Toni Koski-
nen, kapteeni Christian Perheentupa ja 
kadettien edustajana kadetti Kalle Vuo-
rinen, joka toimii Kadettitoverikunnan 
hallituksen varapuheenjohtajana. Enti-
sinä hallituksen jäseninä jatkavat evers-
tiluutnantti Timo Karjalainen, majuri 
Timo Liene ja majuri Jukka Mälkki. 
Kadettikunnan toiminnantarkastajiksi 
valittiin majuri, ekonomi Hannu Myl-
lynen ja kapteeni, kauppatieteiden yli-
oppilas, MBA Candidate Jorma Olavi 
Komulainen sekä varatoiminnantarkas-
tajiksi majuri, KTM Lasse Härkönen ja 
majuri, ekonomi Matti Krannila.

Ensi vuosi on Kadettikunnan 
90-vuotisjuhlavuosi ja vuoden teemana 

on ”Kadettikunta 90 vuotta – Kadetti-
veljeyttä ajan hengessä”. 

Kadettikunnan 
strategiatyö

Kadettikunnan juhlavuoden toimin-
nan pääkohteena on järjestön tulevan 
toiminnan analysointi ja strategia-
asiakirjojen laatiminen. Meidän on 
huolellisesti määritettävä Kadettikun-
nan tulevaisuuden tahtotila ja analy-
soitava toimintaympäristössämme jo 
tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset 
sekä kyettävä tekemään niistä tarvit-

tavat johtopäätökset. Tämä voi johtaa 
Kadettikunnan sääntöjen, organisaati-
on ja toiminnan sekä toimintatapojen 
mahdollisiin muutostarpeisiin. Ka-
dettikunnan jäsenistö ja Kadettipiirit 
ovat strategiaprosessin avaintekijöitä. 
Avoimella, rakentavalla ja analyyttisel-
lä lähestymistavalla saamme varmasti 
parhaan tuloksen aikaiseksi niin, että 
syyskokouksessa voimme päättää Ka-
dettikunnan tulevaisuuden strategia-
linjauksista.

Pääsihteeri

Kadettikunnan syyskokous ja  
tärkeimmät tapahtumat vuonna 2011

Asevelvollisuustyöryhmän puheenjohtaja Risto Siilasmaa esitel-
möimässä.
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Tärkeimpiä Kadettikunnan 
tapahtumia vuonna 2011 

- Kadettikunnan 90. vuosipäivän seppeleenlaskutilaisuus 27.1. klo 09.00  
 Helsingin Hietaniemen hautausmaalla 

- Kadettikunnan vuosipäivän päiväjuhla 27.1. klo 14.00 Helsingin yliopiston  
 juhlasalissa

- Kylkirauta numero 1/2011 ilmestyy viikolla 10

- Maailman muutos ja Suomi –historian ja turvallisuuspolitiikan multimedia 
 tuotteen julkistaminen 23.3. klo 13.00 Suomen Kansallismuseon auditoriossa

- Kadettikunnan kevätkokous ja maanpuolustusjuhla sekä iltajuhla 26.3.  
 Hämeenlinnan Raatihuoneella ja Hotelli Aulangolla

- Kadettipiirien strategiatyöpajat toimeenpantu ja palaute lähetetty  
 Kadettikunnan hallitukselle 31.3. mennessä  

- Kaaderilaulajien ”Kadettikunta 90 vuotta” juhlakonsertti 16.4. Helsingin  
 Ritarihuoneella

- Arvoseminaarin ”Nuoret, arvot ja maanpuolustus” kirjan julkistamistilaisuus  
 keväällä Helsingissä

- Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajiston kokous 6.5. Helsingissä

- Kylkirauta numero 2/2011 ilmestyy viikolla 25

- Kadettikunnan strategia-asiakirjojen luonnokset lähetetään Kadettikunnan  
 valtuuskunnan jäsenille 1.8. mennessä

- XIII Kaaderigolf pelataan 4.-5.8. Tuusulassa

- Kadettikunnan valtuuskunnan kokous 17.9. Helsingissä

- Kylkirauta numero 3/2011 ilmestyy viikolla 40

- Kadettikunnan arvoseminaari 14.10. Helsingissä

- Kaaderitanssiaiset 21.10. Santahaminassa

- Kadettikunnan syyskokous 22.10. Helsingissä

- Kadettikunnan turvallisuuspolitiikan seminaari 11.11. Helsingissä

- Kylkirauta numero 4/2011 ilmestyy viikolla 51

Kadettikunnan tapahtumista tiedotetaan Kylkirauta-lehdessä ja Kadettikunnan 
kotisivulla www.kadettikunta.fi. Lisäksi tehostetaan sähköpostitiedottamista ennen 
kutakin tapahtumaa.

 Pääsihteeri Juha Tammikivi
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Kadettikunta ry
90 vuotta

Helsingin yliopiston juhlasali
27.1.2011 kello 14.00

 Alkusoitto 
 Jean Sibelius: Alla Marcia  Kaartin Soittokunta
           johtaa musiikkimajuri Raine Ampuja

 Tervehdyssanat   Kadettikunnan puheenjohtaja
      Kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola

 Yksinlaulua
 Jean Sibelius: Souda, souda sinisorsa Everstiluutnantti Jussi Ahvenjärvi
          Ristilukki   säestää everstiluutantti Matti Orlamo

 Juhlapuhe    Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö

 Kuorolaulua 
 Nic von Weymarn: Maanpuolustajat Kaaderilaulajat
 Jean Sibelius: Isänmaalle  johtaa everstiluutnantti Matti Orlamo

 Tervehdykset
 Puolustusvoimat   Kenraaliluutnantti Markku Koli
 Rajavartiolaitos   Kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen
 Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelin Everstiluutnantti Harri Westerlund

 Palkitsemiset   Kadettikunnan puheenjohtaja
      Kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola

 Kuorolaulua 

 Martti Hela: Nousevan Suomen hymni Kaaderilaulajat ja Kaartin Soittokunta 
       johtaa musiikkimajuri Raine Ampuja

 Maamme    Yleisö, kuoro ja Kaartin Soittokunta

Kahvitarjoilu 
Paraatiasu tai tumma puku, kunniamerkit

KUTSU
jäsenille puolisoineen
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Ilmoittautuminen Kadettikunnan vuosipäivän 27.1.2011 päiväjuhlaan pyyde-
tään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan sähköpostiosoitteeseen 
kadettikunta(at)kadettikunta.fi. 

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään 3.-7.1.2011. välisenä aikana, 
jolloin Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogars on tavoitettavissa toi-
miston numerossa 09-490 759. Ilmoittautumiset pyydetään tekemään, jotta 
tarjoilut voidaan mitoittaa oikein.

Päiväjuhla on tarkoitettu Kadettikunnan jäsenille puolisoineen.

Ilmoittautuminen Kadettikunnan vuosipäivän 
27.1.2011 klo 14.00 päiväjuhlaan

Saapuminen ja sisäänkäynti  
Kadettikunnan vuosipäivän päiväjuhlaan

Yleisöä pyydetään saapumaan Helsingin yliopiston juhlasaliin klo 13.50 
mennessä. Sisäänkäynti tapahtuu osoitteessa Aleksanterinkatu 5, jossa on 
vaatesäilytys.

Liikkumisrajoitteisten sisäänkäynti tapahtuu osoitteessa Fabianinkatu 
33, jossa on opastus ja avustavaa henkilöstöä saatavilla.

Kysymykset koskien matrikkelin 
sisältöä ja tilauksia

 Matrikkelitoimituskunnan puheenjohtaja, kommodori Jukka K Pajala vastaa 
kaikkiin matrikkelin sisältöä koskeviin tietoihin ml. valokuvat.  Puhelin 040 564 
8960 ja s-posti jukka.k.pajala@kolumbus.fi.

 Kadettikunnan toimistonhoitaja vastaa ainoastaan tilauksia koskeviin 
kysymyksiin ensisijaisesti s-postilla: sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puh. 
(09) 490 759.  Matrikkeli on tilattavissa Kadettikunnan toimistosta hintaan 80 
euroa + postituskulut 11 euroa. 
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Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Hämeenlinnassa 
lauantaina 26.3.2011 klo 12.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadetti-
kunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti 
lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan 
jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.

Kokouspäivän ohjelma
11.00 – 11.45 Lounas (Hotelli Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93)
11.45 – 12.00 Valtakirjojen tarkastus (Hotelli Aulanko, kokoushuone)
12.00 – 13.30 Sääntömääräinen kevätkokous (Hotelli Aulanko, kokoushuone)
13.30 – 14.00 Tauko ja valmistelut
14.00 – 14.15 Linja-autokuljetus Hämeenlinnan Raatihuoneelle
14.30 – 16.00 Maanpuolustusjuhla Raatihuoneella (Raatihuoneenkatu 15)
16.15 – 17.30 Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto Raatihuoneella
17.30 – 18.00 Linja-autokuljetus Hotelli Aulangolle
18.00 – 19.30 Tauko ja valmistautuminen iltajuhlaan
19.30 – 24.00 ”Kadettikunta 90 vuotta” –iltajuhla (Hotelli Rantasipi Aulanko)

Päivätilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tummapuku. Juhlaillallisella asuna on 
juhlapuku tai tummapuku, kunniamerkit.

Maanpuolustusjuhla, kaupungin vastaanotto ja iltajuhla on tarkoitettu myös 
puolisoille.

Kadettikunta on varannut kokouspaketin Hotelli Rantasipi Aulangolta, jonne koko-
usedustajien avec toivotaan majoittuvan. Yhteystiedot: puhelin 03-658801, sähköposti 
aulanko.rantasipi@restel.fi. Majoitusvaraukset hoitaa kukin osallistuja itse ja varausta 
tehdessään mainitsee kyseessä olevan Kadettikunnan tilaisuuden.

Kadettikunta on varautunut tukemaan kutakin kadettipiiriä kahden virallisen koko-
usedustajan avec osallistumisen mahdollistamiseksi Hämeenlinnan upeaan kokous- ja 
juhlapäivään sekä iltajuhlaan.

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (lounas, kokous, maanpuolustus-
juhla, vastaanotto ja iltajuhla sekä kuljetukset Raatihuoneelle ja hotellille) pyydetään 
tekemään 7.3.2011 mennessä Sabina Krogarsille, puh 09-490 759 tai sähköposti ka-
dettikunta@kadettikunta.fi. Illalliskortin hinta on 50 euroa/hlö. Illalliskorit pyydetään 
maksamaan 7.3. mennessä Kadettikunnan tilille Nordea 101450-91505. 

Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla Kadettikunnan kotisivulla ja Kylkiraudan nu-
merossa 1/2011 (ilmestyy maaliskuun alussa) sekä Kadettipiireille lähetettävässä ke-
vätkokouskutsussa. 

Tervetuloa Hämeenlinnaan!
Kadettikunnan hallitus ja Kanta-Hämeen kadettipiiri

Kadettikunnan kevätkokous, maanpuolustusjuhla  
ja vastaanotto sekä ”Kadettikunta 90 vuotta”  
–iltajuhla Hämeenlinnassa lauantaina 26.3.2011
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Kadettiupseerit 1920 - 2010 matrikkeli

Kadettiupseerit 1920 - 2010 mat-
rikkeli julkistettiin 8.12.2010. 
Se on seitsemäs itsenäisen 

Suomen Kadettikoulun käyneistä upsee-
reista tehty matrikkeli. Tämänkin, kuten 
kaksi edeltäjäänsä, julkaisivat hyvässä 
yhteistyössä Kadettikunta ry ja Upsee-
riliitto ry syksyllä 2007 allekirjoitetun 
sopimuksen mukaisesti.

Edellisen upseerimatrikkelin muo-
dostivat vuosien 1985 ja 2000 matrikke-
lit yhdessä, mutta niiden painokset ovat 
loppuneet. Siksi päätettiin tehdä edeltä-
jiensä kaltaisena matrikkeli, johon on 
pyritty sisällyttämään tiedot itsenäisen 
Suomen kadettikouluista valmistuneista 
kadettiupseereista.

Käytännön työtä ohjaamaan asetet-
tiin toimituskunta, jonka puheenjohta-
jaksi kutsuttiin jo kahdessa edellisessä 
matrikkelitoimituskunnassa puheen-
johtajana toiminut kommodori Jukka K 
Pajala Kadettikunnasta ja jäseniksi kum-
mankin järjestön edustajia. Matrikkelin 
päätoimittajaksi valittiin komentajakap-
teeni, dosentti Marco Krogars. Painatus-
sopimus tehtiin Gummerus Kirjapaino 
Oy:n kanssa. Sen ja WS Bookwellin yh-
distymisen jälkeen matrikkelin painotyö 
siirtyi Porvooseen entisin sopimuksin. 
Molempia valintoja edelsi tarjouskil-
pailu. 

Matrikkelissa upseerin koulutus, ura, 
ansiot, luottamustoimet ja harrastukset 
pyritään esittämään siten, että ne antavat 
asianomaisesta persoonallisen kokonais-
kuvan. Tilan rajallisuudesta johtuen ja 
kohtuuttomien painotuserojen välttä-
miseksi vastauksissa annettuja tietoja 
jouduttiin jonkin verran tiivistämään. 
Matrikkelissa esitetään ennen kaikkea 
upseerin ammattiin ja sotilastehtäviin 
liittyviä seikkoja. Luottamustehtävissä 
painotetaan toimintaa Kadettikunnassa 
ja Upseeriliitossa sekä muissa maanpuo-
lustukseen liittyvissä ja sitä edistävissä 
järjestöissä.

Suurin osa elossa olevista kadet-
tiupseereista antoi tietonsa matrikkeliin. 
Osan tiedot pohjautuvat edelliseen ma-
trikkeliin. Vuoden 1985 matrikkelissa 
kuolleiksi merkittyjen tiedot siirrettiin 
sellaisenaan uuteen matrikkeliin. Osa 
vanhoista valokuvista ei ollut enää käy-
tettävissä. Muutamat vastanneista eivät 
halunneet kuvaansa julkaistavaksi. 

Sotien jälkeisistä matrikkeleista periy-
tyneitä epätarkkuuksia erityisesti sotien 
aikana ja niitä ennen kuolleista voitiin 
jonkun verran oikaista, kiitos asioita tut-
kineiden kadettiupseeriveljien. Laajaan 
vanhojen tietojen tarkistukseen ei ollut 
kuitenkaan mitään edellytyksiä. 

Alustava taittovedos lähetettiin jo-
kaiselle elossa olevalle upseerille nähtä-
väksi ja korjattavaksi siitä riippumatta, 
oliko hän vastannut kyselyyn. Korjauk-
set ja kohtuulliset täydennykset otettiin 
huomioon. Osa aiemmin vastaamat-
tomistakin havahtui vielä tässä viime 
vaiheessa. Tiedot julkaistiin yleensä asi-
anomaisen haluamassa ja hyväksymässä 
muodossa pelkästä nimitiedosta laajaan 
selvitykseen. Matrikkelin valmistumista 
viivytti merkittävästi muun muassa aikaa 
vienyt ylimääräinen tarkistuskierros pos-
tituksineen. 

Matrikkelista puuttuvat niiden elossa 
olevien upseerien henkilötiedot, jotka 
jättivät vastaamatta toimituksen yh-
teydenottoihin. Poikkeuksen tekevät 
vuonna 1930 ja sitä ennen syntyneet 
upseerit, joiden osalta julkaistiin vuoden 
2000 matrikkelin tiedot sellaisenaan. Li-
säksi muutamat kadettiupseerit kielsivät 
tietojensa julkaisemisen ja nimensäkin 
mainitsemisen kurssiluetteloissa.

Uusi matrikkeli sisältää lähes 
9000 pienoiselämäkertaa upseereista 
ja kadeteista, siis valtaosan itsenäisen 
Suomen kadettikouluista valmistuneis-
ta. Viimeiset matrikkeliin ehtineet ovat 
elokuussa 2010 opiskelunsa päättäneet 
94.kadettikurssin ja 77.merikadettikurs-

sin luutnantit. 95.-96.kadetti- ja 78.-79.
merikadettikursseilla opiskelevat saivat 
myös mahdollisuuden antaa tietonsa 
matrikkeliin. Syksyllä 2010 opintonsa 
aloittaneet 97.kadetti- ja 80.merikadetti-
kurssin kadetit mainitaan kurssiluettelos-
sa samoin kuin erimuotoisilla kursseilla 
opiskelleet virolaisupseerit. 

Matrikkeliin tehtiin viimehetken li-
säyksiä ylennyksistä, kunniamerkeistä, 
uusista tehtävistä ja vastaavista vielä 
syyskuussa 2010.

Matrikkeli on luonteensa mukaisesti 
täynnä lyhenteitä. Yhtenäiseen käytän-
töön ei pyritty, vaan hyväksyttiin oman 
aikakautensa vallinnut tapa. Sananmu-
kaisestikin näkyvimmän muutoksen 
aiheutti puolustusvoimien siirtyminen 
2000-luvulla länsimaisen käytännön 
mukaisiin suuraakkosiin lyhenteissään. 
Siksi henkilötiedoissa esiintyy samasta 
asiasta erilaisia ja erinäköisiä lyhentei-
tä jopa yksittäisen upseerin tiedoissa. 
Viime vuosien kansainvälisen kanssa-
käymisen mukanaan tuomat lukuisat 
lyhenteet lisäävät kirjavuutta entisestään.

Matrikkelin lopussa on perinteisten 
kurssiluettelojen lisäksi muun muassa 
varsin kattava bibliografia vakinaiseen 
palvelukseen koulutetuista upseereista 
julkaistuista matrikkeleista ja julkai-
suista.  Siihen on myös listattu tiedossa 
olevat kadettikurssien tekemät kirjat. 

Puolustusvoimien ja Rajavartio-
laitoksen täysi tuki loi perustan mat-
rikkelityön onnistumiselle. Jokainen 
tietojansa luovuttanut kadettiupseeri 
vei osaltaan työtä eteenpäin samoin kuin 
kadettikurssien aktiiviset yhteysupseerit. 
Kuluneitten vuosikymmenten ja sotien 
harventamien vanhimpien kadettikurssi-
en mielenkiinto ja tuki matrikkelia koh-
taan olivat esimerkillinen kädenojennus 
nuoremmille. 

Matrikkelitoimituskunta kiittää kaik-
kia toimitustyöhön osallistuneita ja sitä 
avustaneita. Erityisen tunnustuksen an-
saitsee matrikkelin päätoimittaja, jonka 
ammattitaito ja sitkeys luotsasivat suuren 
projektimme monien karikoiden ohi on-
nellisesti perille.

Kadettiupseerit 1920 – 2010 matrik-
keli, 1200 sivua täyttä asiaa on käytettä-
vissänne, olkaa hyvä!

Kommodori Jukka K Pajala
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Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 

pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan 
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro. 

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars@kadettikun-
ta.fi  tai puh.  (09) 490 759.

Tutustu Kadettikunnan kotisivuihin ja multimediatuotteisiin 
osoitteessa www.kadettikunta.fi .

Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi 

Turvallisuuspolitiikan tietopankki: www.kadettikunta.fi /turvallisuus. 

Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi 

Kadettikunnan suurprojekti Suomi muuttuvassa maailmassa. Valmistuu vuonna 2011: 
www.maailmanmuutos.fi 

Matrikkelin julkistamis- ja luovutustilaisuus 
8.12.2010 Katajanokan Kasinolla

Kenraali Jaakko Valtanen tutustuu uuteen matrikkeliin.
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”Varjossa honkien on lottakanttiini...”
Sotilaslaulua laidasta laitaan

Mielenkiintoinen läpileikkaus 
suomalaisesta sotilaslaulus-
ta oli tarjolla niille uskolli-

sille mieskuorolaulun ystäville, jotka 
tihkusateesta piittaamatta suunnisti-
vat isänpäivänä Santahaminan soti-
lassaarella sijaitsevaan sotilaskotiin. 
Kaaderilaulajien taiteellinen johtaja 
everstiluutnantti Matti Orlamo oli tällä 
kertaa koonnut täyden kattauksen ni-
menomaan sotilaslauluista, 1500-lu-
vulta lähes nykyhetkeen ja tunnelmasta 
toiseen. Oli sekä uhoa, kaihoa että ro-
mantiikkaa.

Konsertin alkupuoli koostui sota-
historiaamme valottavista teoksista. 
Orlamon asiallinen juonto johdatteli 
salintäyteisen kuulijakunnan nuija-
sodan ja 30-vuotisen sodan ajoista 
Suomen sodan, Krimin sodan ja Bal-
kanin sodan tapahtumiin. Jos oli sali 
täynnä yleisöä, niin täyttä oli esiinty-
mislavallakin. Kadettiupseerien kuoro 
oli tosissaan, rivivahvuus oli parhaita 
koko kuoron 16-vuotisessa histori-
assa ja vaikka konsertti järjestettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhla-
saliremontin takia poikkeuksellisesti 
sotilaskodissa, syntyi erinomaisen aito, 
lämminhenkinen tunnelma. Ehkä juuri 
siksi?

Alkupuoliskon päätteeksi lauletut 
kolme merihenkistä yhteislaulua va-
pauttivat meidät kaikki väliajalle naut-
timaan sotilaskodin takuutuotteesta, 
munkkikahveista.

Konsertin jälkimmäinen osa 
aloitettiin kahdella kvartettilaululla. 
Varalaulunjohtajana toimiva eversti-
luutnantti Matti Ahtiainen oli virittänyt 
tällä kertaa tuplakvartetin kahdeksan 
miestä serenadityyppisiin esityksiin. 
Joku voisi oikeutetustikin odottaa kvar-
tettiosuudelta uusia, harvemmin kuul-
tuja teoksia, mutta Georg Malmstenin 
”Ilta skanssissa” ja Leevi Madetojan 
”Hän kulkevi kuin yli kukkien” uppo-
sivat taas kerran tähän kuulijakuntaan. 
Tämän johdattelun jälkeen siirryttiin 
koko kuoron voimin jääkäriperintei-
siin ja Suomen vapaussotaan sekä sitä 
kautta tuoreimpiin sotamuistoihin.

Musiikkineuvos Urpo Jokisen sovi-
tus Nils-Eric Fougstedtin ”Romanssis-
ta” vakuutti kuulijat siitä, että mittava 
mieskuorokin pystyy tulkitsemaan 
yltiöromanttista rakkauslaulua ”Sua 
vain yli kaiken mä rakastan... jne”. 
Fred Raymondin säveltämät sota-ajan 
suosikkikappaleet ”Me kahvilassa 
istuttihin” ja ”Es geht alles vorüber” 
täydensivät tuotevalikoimaa kohti 

Georg Malmstenin reipasta laivasto-
ohjelmistoa. Harvemmin kuultu, Pallen 
sanoittama ”Sukellusvenevalssi” keinui 
yllättävänkin letkeästi, mutta tarina jäi 
vähän torsoksi, kun säkeistöistä teks-
tin pituuden takia oli päätetty karsia 
puolet pois. Ehkä kuitenkin hyvä näin! 
”Meripojan preivin” jälkeen siirryttiin 
tunnelmissa toiseen laitaan ja kuultiin 
Lassi Utsjoen 16-vuotiaan koulutytön 
runoon säveltämä ja Taipaleen taisteli-
joille omistettu ”Vartiossa”.  Sali hiljeni 
ja tunnelma oli todella kuin yksinäisel-
lä vartiopaikalla.

Vaan mitä sitten tapahtui!  Jotta 
tämän artikkelin otsikko ei jäisi kenel-
lekään epäselväksi, räjähti ilmoille yksi 
aseveli-iltojen kestosuosikki, ”Eldan-
ka-järven jää”. Ajan henkeä ilmentävät, 
paikoin rankatkin sanat jäävät kuulijan 
mieleen, mutta laulun iskevä melodia 
on sekin ainutlaatuinen, kun sen esittää 
kurinalaiseen suoritukseen kykenevä 
suomalaisten upseerien kuoro. 

Konsertin loppunumero oli sekin 
valittu hyvin, ”Sillanpään marssilaulu” 
oli kuin yhteenveto koko ohjelmasta, 
”Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki 
kallehin on vapaus”. Voi vain todeta, 
että Matti Orlamo oli taas tehnyt hyvää 
työtä, koonnut hienon ohjelmiston, har-
joittanut kuoron esityskuntoon ja lopul-
ta juonsi koko konsertin taidolla, joka 
hakee vertaa. Ylimääräisinä esitetyt 
”Suomi on hyvä maa” ja ”Porilaisten 
marssi” saivat aikaan väristyksiä, jotka 
monilla tuntuivat vielä kotimatkallakin.  

Pekka Tuomisalo
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Kadettikunta 90 vuotta tukimaksu 

Lehden välissä on tilillepanokortti vapaaehtoista tukimaksua varten.  Varat 
käytetään Kadettikunnan maanpuolustusaatteellisen työn hyväksi. Tukimaksun voi 
maksaa myös ilman tilillepanokorttia Kadettikunnan tilille Nordea 101450-91505.

Toimisto joulutauolla
 Joulun aikaan Kadettikunnan toimisto on suljettuna 23.- 31.12.2010.

Kadettikunnan sähköpostitiedottamista tehostetaan
Kadettikunnan sähköpostitiedottamista on kehitetty uuden jäsenrekisteri-

järjestelmän käyttöönoton myötä. Kadettikunta ja kadettipiirit voivat lähettää 
omalle jäsenistölle suunnattuja sähköpostitiedotteita käyttäen jäsenrekisterin 
toimintoja. Viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, jolloin virusvaara on minimoi-

tu. Viestiin voidaan liittää linkki esim Kadettikunnan kotisivulle.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kadettikunnan toimistolle osoitteeseen: 
kadettikunta(at)kadettikunta.fi, niin lisäämme sähköpostiosoitteesi Kadetti-

kunnan postituslistalle.

Kadettikurssit huomio!
Kadettikurssit voivat käyttää Kadettikunnan kotisivuja kurssinsa tiedot-

tamiseen. Lähettäkää materiaali Kadettikunnan toimistoon, niin avaamme 
kadettikurssille oman sivun osoitteessa: www.kadettikunta.fi/organisaatio/

kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia.

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-2000
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.

Hinta on 54,00 euroa + postituskulut. 

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-1985 
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.

Hinta on 20,00 euroa + postituskulut. 

Lisää Kadettikunnan kotisivut omiin suosikkeihisi!
Jäseniä pyydetään seuraamaan Kadettikunnan kotisivuja www.kadettikun-
ta.fi. Kadettipiirit voivat toimittaa kotisivuille tarkoitettuja ilmoituksia 

Kadettikunnan toimistolle.
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Kylkiraudan pitkäaikai-
nen artikkelitoimittaja 
ye-everstiluutnantti 

Arto Kotro menehtyi nopeasti 
edenneeseen sairauteen Helsin-
gissä 2.11.2010. Hän oli synty-
nyt 23.1.1944 ja oli kuollessaan 
66 vuoden ikäinen.

Tutustuin Artoon jo kou-
lussa 1950-luvulla. Kävimme 
molemmat Käpylän Yhteis-
koulua. Jo kouluaikana hän 
hämmästytti opettajia ja muita 
oppilaita laajalla sotahistorian 
tietomäärällään ja ilmiömäisellä 
muistillaan. Ylioppilaskirjoituk-
sissa vuonna 1962 hän kirjoitti 
pelkkiä laudatureja.

Arto Kotro oli priimus-
tyyppi, hän oli selkeä priimus 
kaikilla käymillään kursseilla. 
Kadettikoulussa hän oli kadet-
tiylikersantti ja kurssinsa prii-
mus, kapteenikurssilla priimus 
ja samoin yleisesikuntaupsee-
rikurssilla Sotakorkeakoulussa. 
Hänen kurssimenestyksensä pe-
rustui hyvän muistin lisäksi selkeään ja 
johdonmukaiseen esitystaitoon, vah-
vaan työkykyyn sekä pettämättömään 
analysointikykyyn. Jo Kadettikoulussa 
tuli esiin myös hänen sosiaalisuutensa 
ja hyvä yhteistyökykynsä.

Kadettikoulun jälkeen Arto Kotro 
palveli kouluttajana ja komppanian 
päällikkönä Uudenmaan Jääkäripa-
taljoonassa Santahaminassa. Hän oli 
värikäs, pidetty ja mukaansatempaava 
kouluttaja sekä ehdoton asiantuntija 
kranaatinheitinasioissa. Myöhemmin 
hän vielä palasi entiseen pataljoonaan-
sa pataljoonaupseeriksi, pataljoonan 
kakkosmieheksi.

Sotakorkeakoulun jälkeen Arto 
Kotron tehtävät laajenivat. Hän palve-
li operatiivisen toimiston päällikkönä 

Helsingin Sotilaspiirin esikunnassa, 
taktiikan opettajana Sotakorkeakoulus-
sa, toimistoesiupseerina Puolustusmi-
nisteriössä, apulaisosastopäällikkönä 
Pääesikunnan Suunnitteluosastossa 
sekä osastopäällikkönä Itäisen Maan-
puolustusalueen esikunnassa Mikkelis-
sä. Kotro siirtyi reserviin vuonna 1999.

Reservissä ollessaankin Arto oli 
jatkuvasti valmis tarttumaan uusiin 
tehtäviin ja haasteisiin, ja niitähän ky-
vykkäälle, aikaansaavalle upseerille oli 
tarjolla.

Erilaiseen vapaaehtoistyöhön ja 
luottamustoimiin Arto osallistui vuo-
sien ajan. Jo nuorena upseerina hän 
oli ollut valtioneuvoston asettaman 
puolustuslaitoskomitean jäsen. Hän 
toimi Upseeriliiton hallituksessa ja oli 

15 vuotta Suomen Sotatieteelli-
sen seuran arvostelulautakunnan 
sihteeri. Hän toimi lukematto-
mien kirja-hankkeiden kirjoit-
tajana, toimitussihteerinä ja 
kuvatoimittajana. Näissä teh-
tävissä hänen tarkkuutensa, sit-
keytensä ja yhteistyökykynsä 
olivat tarpeen. Hänen positiivi-
nen luonteensa ei herpaantunut 
tiukimmissakaan aikapaineissa. 
Arto Kotro oli myös matkanjoh-
tajana ja asiantuntijana monilla 
Venäjälle suuntautuneilla sota-
historiallisilla matkoilla.

Kylkiraudan toimittajana 
Arto Kotro oli kolmen päätoi-
mittajan aikana. Sinä aikana 
hän käytännössä toimitti lehden. 
Arto oli myös keskeinen henkilö 
Kadettikunnan suurissa multi-
mediahankkeissa ”Veteraanien 
perintö” ja ”Suomi kylmässä 
sodassa”. Viimeiseen saakka 
hän oli myös aktiivisesti työs-
tämässä Kadettikunnan työn 
alla olevaa projektia ”Suomi 

muuttuvassa maailmassa”. Sitä hänen 
ei valitettavasti enää suotu näkevän 
valmiina.

Everstiluutnantti Arto Kotro oli mo-
nella tavoin poikkeuksellinen upseeri. 
Hän oli laajasti lukenut ja tietorikas. 
Hänestä saattoi saada hieman bohee-
min vaikutelman, mutta kirjallisissa 
töissään hän oli pilkuntarkka. Huumo-
ri oli olennainen osa hänen imagoaan 
ja hän oli aina valmis yhteistyöhön ja 
auttamaan. 

Kadettiveljet jäävät kaipaamaan 
Arton aina valoisaa ja myönteistä ole-
musta.

Heikki Tilander

Arvostettu puurtaja on poissa

Arto Kotro in memoriam



Kylkirauta 4/2010 54

ajankohtaista

Metsäliitto-konserni isännöi  
Helsingin Kadettipiirin uusien upseerien tulojuhlan

Helsingin Kadettipiirillä oli jäl-
leen mieluinen tilaisuus olla 
Espoossa Metsäliitto-konser-

nin vieraana vastaanottamassa uudet 
valmistuneet upseerit piirin jäseniksi 
ja toivottaa heidät mukaan piirin toi-
mintaan.

Lokakuun 12. päivänä kokoon-
nuimme Metsäliitto-konsernin pää-
konttorissa. Vastaanotimme perinteisin 
menoin uudet valmistuneet upseerit 
piirimme jäseniksi yhdessä heidän 
komentajiensa ja esimiestensä kanssa. 
Paikalla olivat myös kummikurssin 
edustajina eversti Matti Lumme ja 
kommodori Jukka K Pajala..

Tilaisuuden aluksi kuulimme 
Metsäliitto-konsernin pääjohtajan 

vuorineuvos Kari Jordanin esityksen 
Suomen metsäteollisuuden nykytilas-
ta ja tulevaisuuden näkymistä. Esitys 
antoi erinomaisen kuvan globaalista 
talouden ja teollisuuden kehittymi-
sestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
sekä millaista päätöksentekojärjestel-
mää kansainvälinen toiminta nykyään 
vaatii. Esityksensä lopuksi pääjohtaja 
Jordan painotti nuorille valmistuneille 
upseereille verkottumisen merkitystä 
työelämässä toimialasta riippumatta.

Jordanin esityksen jälkeen piirin 
puheenjohtaja kommodori Henrik 
Nysten jakoi valmistuneille upseereil-
le perinteisen Suomen pienoislipun, 
kadettipiirin historiikin sekä Kadet-
tikunnan pienoisrintamerkin. Nysten 

totesi saatesanoissaan, että kadettipiiri 
tarjoaa erinomaisen keinon verkottu-
miseen työelämän haasteiden rinnalla.

Virallisen osuuden jälkeen siir-
ryimme Metsäliiton tarjoamalle päi-
välliselle, minkä aikana kummikurssin 
edustajat valaisivat nuorille upseereille 
upseerin työn ja elämisen kirjoa men-
neinä vuosikymmeninä sekä toivotti-
vat menetystä kaikille uusille jäsenille 
heidän haastavissa tehtävissään.

Jukka Haltia

Kadettipiirin puheenjohtaja, kommodori Henrik Nysten ja vuorineuvos Kari Jordan uusien jäsenten 
kanssa vastaanottotilaisuudessa.
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Kadettikunnan hallitus on 
1.11.2010 valinnut Kylkirauta 
-lehden uudeksi päätoimitta-

jaksi komentaja Juha-Antero Puistolan. 
Toimikausi alkaa lehdestä 1/2011.

Juha-Antero Puistola valmistui ka-
dettikoulusta rannikkotykistölinjalta 
vuonna 1991, jonka jälkeen hän palveli 
Upinniemessä Hangon Rannikkopat-
teristossa eri tehtävissä vuoteen 1998 
asti. Rannikkotykistön aikakausi päät-
tyi hänen kohdallaan, kun hän yksikön 
päällikkönä lakkautti johtamansa pat-
terin rannikkotykistön ja merivoimien 
yhdistyessä. 

Esikunta- ja yleisesikuntaupsee-
rikurssien jälkeen Puistola oli hetken 
operaatioupseerina Suomenlahden 
Meripuolustusalueella, kunnes hänet 
vuonna 2002 siirrettiin opettajaksi 
Maanpuolustuskorkeakouluun. Tällä 
hetkellä hän toimii Maanpuolustus-
korkeakoulun Strategian laitoksen 
pääopettajana ja vastaa erityisesti yleis-
esikuntaupseerikurssin opetuksesta. 

Kansainvälistä kokemusta Juha-
Antero Puistola on kartuttanut sekä 
Euroopan unionin että Naton esikun-
taupseeritehtävissä. Jälkimmäiseltä 
kaksivuotiselta komennukseltaan Hol-
lannissa hän palasi Suomeen syksyllä 
2009.

Työn ulkopuolisen elämän pitää 
kiireisenä Juha-Antero ja rouva Anne-
Mari Puistolan neljä lasta sekä erityi-
sesti lasten harrastukset. Jäljelle jäävä 
vapaa-aika kuluu leppoisasti mökillä 
yleensä hyvän kirjan kanssa.

Komentaja Juha-Antero Puistola 
on Sotilasaikakauslehden kolumnisti 
ja pyrkii ylläpitämään avointa keskus-
telukulttuuria Suomen turvallisuus-
ympäristöstä. Hänen tavoitteenaan on 
rohkaista erityisesti nuoria upseereita 
julkituomaan ajatuksiaan ja mielipi-
teitään.

Kylkiraudan uuden päätoimittajan esittely

Uusi päätoimittaja Juha-Antero Puistola ja väistyvä päätoimittaja 
Marko Laaksonen yhteiskuvassa Maanpuolustuskorkeakoulun Stra-
tegian laitoksella 26.11.2010.
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Kadettikurssi 33 kokoontui syys-
kuun 21.päivänä Suomalaisel-
la Klubilla. Kurssin suoritti 

27 kadettia, joista on elossa 13. Tähän 
tilaisuuteen osallistui neljä rouvaa ja 
kahdeksan kaaderia. Kummikurssilai-
semme kapteeni evp., sotatieteiden toh-
tori Jarno Limnéll kertoi näkemyksensä 
Suomen suhteista lähiympäristöön. Hän 
selvitti meille uskottavasti sen miten ja 
miksi meidän piintyneet käsityksemme 
mm. Venäjästä eroavat nykypolven kä-
sityksistä. Kursimme vanhin, veteraa-
nimme ja panssarintuhooja Asko Airola 
kertoi henkilökohtaisia kokemuksiaan 
etulinjasta Karjalan Kannaksella kesän 
1944 läpimurron aikana.

Virkistävän yhdessäolon jälkeen pa-
lasimme kotiseuduillemme odottamaan 
ensi syksyn tapaamista.

Hannu Pohjanpalo
Kadetti 3193

Kadettikurssi 33 syyslounaalla

Kunnianosoitus 8.1., Helsingin Hietaniemen hautausmaa klo 11.00

Kadettikunnan vuosipäivän seppeleenlaskutilaisuus 27.1., Hietaniemen  
hautausmaa klo 09.00

Kadettikunnan vuosipäivän päiväjuhla 27.1., Helsingin yliopiston  
juhlasali klo 14.00

Jumalanpalvelus 6.3., Pakilan kirkko klo 10.00

Talvisodan päättymisen muistojumalanpalvelus 13.3., Kallion kirkko 
klo 10.00

Kadettikunnan maanpuolustusjuhla 26.3., Hämeenlinnan Raatihuone 
klo 14.30

Kadettikunta 90 vuotta -iltajuhla 26.3., Hotelli Rantasipi Aulanko 
klo 19.30

Kadettikunta 90 vuotta -kevätkonsertti 16.4., Helsingin Ritarihuone 
klo 15.00

Konserttimatka 16.–19.6., Krakova

Kaaderilaulajien esiintymistilaisuuksia  
alkuvuonna 2011
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45.Kadettikurssi ja 30.Merikadettikurssi 50 vuotta

Ex unitate vires – ”yhdessä olemme 
enemmän” mottonaan kokoon-
tuivat 45.kadettikurssi ja 30.me-

rikadettikurssi Helsingissä 29.10.2010. 
Juhlakutsu kuului: ”kokoon kaikin käy-
tettävissä olevin voimin”. Tähän vastasi 
maa - ja ilmavoimien kirjavahvuudesta 
62 puolet ja merivoimien 1 = kaikki, 
aselajiedustus oli kaikista maavoimien 
aselajeista. Täsmällisyys on yksi upseeri-
hyveistä. Niinpä kurssitoimikunta valitsi 
Haminan kaaderipäivillä 2009 juhlapäi-
väksi päivän tasan 50 vuotta valmistumi-
sestamme. Ohjelman perusajatuksena oli 
aikamatka puoli vuosisataa taaksepäin 
upseeriutemme alkuun. Tässä onnistuim-
mekin lähes tuntiluokan tarkkuudella.

Hietaniemen hautausmaalla laskettiin 
kukkalaitteet sankariristille ja marsalkka 
Mannerheimin hautapaadelle Olli Tuo-
molan, Olavi v. Konovin ja Ilkka Ruus-
kan edustaessa puolustushaarojamme. 
Muistokynttilät sytytettiin siellä leposi-
jansa saaneiden neljän kurssiveljiemme 
haudoille ja samalla kaikkien poismen-
neiden 21 muistoksi. Kunnia heille, kiitos 
veljeydestä.

Tasavallan presidentin linnaan ko-
koonnuimme iltapäivän päätteeksi. 
Kaikkien kolmen adjutantin opastuksella 
saimme hyvän kuvan miten ”ylipäällikön 
esikunta” elää tänään. Ryhmityttyämme 
valtiosaliin kadettivääpelimme luki Ta-
savallan Presidentin sotilaskäskyyn n:o 

21/29.10.1960 muistin virkistämiseksi 
– tästähän se upseerin ura urkeni. Daa-
meillemme linnassa käynti oli lähes kai-
kille ensikertainen kokemus. Sen sijaan 
puolelle kurssistamme paikka oli tuttu 
itsenäisyyspäivän palveluskomennuk-
selta. Tuohon aikaan kadetit perehdytet-
tiin linnaan ja sen tiloihin linnanvoudin 
opastuksella ja heidät myös esiteltiin tu-
leville daameilleen. Nämä olivat juhliin 
”debyyttitanssiaisiinsa” kutsuttuja. 

Iltajuhlan Katajanokan Kasinolla 
aloitimme täsmälleen samalla kellonlyö-
mällä kuin valmistautumisjuhlamme Ad-
lonissa. Yli puolisataisen joukon toivotti 
tervetulleeksi ”iltamiimme” kadettiaikai-
nen oppilaskunnan puheenjohtaja kadetti 
3910. Kutsuvierainamme olivat 95.ka-
dettikurssin toverikunnan puheenjohtaja 
kadetti Antti-Ilari Söderholm ja kurssin 
kadettivääpeli Ville Onikki – yhtä ko-
meina kuin mekin olimme aikoinamme 
olleet. Vahvistimme kumppanuutemme 
luovuttamalla 50-vuotiskummin veljes-
ketjun ”Yhdessä olemme enemmän” 
kummikurssillemme. Tämä ketju Kadet-
tikunnan mitaleineen on kaksivuotisen 
kihlauksemme ”vihkisormus”. Ketjun 
mitalikaiverruksen on tehnyt Kultakes-
kus ja sen jalopuisen kadettimerkki-
alustan on valmistanut Raimo Turunen. 
Ketjun vastaanotti kadettitoverikunnan 
puheenjohtaja. Luovutussanoissaan 
kadetti 3910 muistutti upseerikoulu-

tuksemme 321-vuotiaasta perinteestä ja 
veljesketjun vertauskuvallisuudesta: ka-
dettitoveruudesta versovasta yhteenkuu-
luvuudesta ja sen antamasta tuesta myös 
muuttuvassa ajassamme. Kummikurs-
simme puolesta Antti-Ilari Söderholm 
lupasi sisäistää annetut velvoitteet ja 
erikseen laadittavien sääntöjen mukaan 
kierrättää ketjua kurssin keskuudessa ja 
tapaamisissamme.

Ensiesityksenä nähtiin valkokan-
kaalta valokuvasatoa kadettiajaltamme 
Kalevi Vuorikarin muistorikkaista mus-
tavalkokuvista - värikylläiseen esityk-
seen matkoiltamme ja tapaamisistamme 
50-vuotistaipaleeltamme. Täydennettynä 
tämän juhlan ja kummikurssimme kuvil-
la, Veli Kaurasella on tarkoitus tuottaa 
yli 500-kuvainen kooste kurssikirjam-
me digitaaliseksi kuvaliitteeksi. Tämä 
ollee veljien hankittavissa ensi vuoden 
puolella. Haikeissa tunnelmissa – illan 
vierähdettyä kuin siivillä – ”eri suuntiin 
oli eessä retki”, mutta vain seuraavaan 
tapaamiseen: veljet 2011/2012 avec. 
Toivotamme silloin mukaan myös ne 
lukuisat meitä tervehdyksin muistaneet 
kurssiveljet ja –sisaret aina Fuengirolan 
varjojuhIijoita myöten.

KURSSITOIMIKUNTA
Lassi Kopra, Kadetti 3910 
Veli Kauranen, Kadetti 3903
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Pari vuotta sitten kurssimme 
30-vuotisjuhlassa pohdittiin seu-
raavan tapaamisen ajankohtaa ja 

paikkaa. Kurssitapaaminen päätettiin 
pitää Haminassa 90-juhlavuottaan viet-
tävän RUK:n suojissa.

Tapaamisen ensimmäisen päivänä 
kurssi laski kukkalaitteen kaatuneiden 
upseerien patsaalle. Laskijoina toimi-
vat Pertti Salminen ja Markku Heino-
nen. Everstiluutnantti Markku Hutka 
esitteli meille RUK:n, Kymenlaakson 
aluetoimiston ja RUK:n oppilaskunnan 
nykypäivää tykistökasarmin tiloissa. 
RUK-museolla tutustuttiin perinne-
asioihin erilaisten tarinoiden kautta. 
Samalla nautimme hieman purtavaa 
ja juotavaa. 

Piipahdimme myös tunnelmallises-
sa ortodoksikirkossa.  Seurakunnasta 
kertoi Jukka Jauhiainen, joka esiintyi 
tilanteeseen sopivassa tummassa kaa-
vussa ja lakissa. Haminan kaupungin 
ja raatihuoneen historia sekä nykypäi-
vä tulivat tutuiksi Tattoo-kuohuviiniä 

maistellessa kaupungin komean raati-
huoneen valtuustosalissa. Tanja Suik-
kanen piti laadukkaan esittelyn.

Lauantai-ilta huipentui yhteiseen 
illanviettoon varuskuntakerholla. 
Keskeisenä ohjelmana oli pyörähtely 
parketilla taitavan solistin ja soittajan 
siivittämänä. Tanssin ohella veljillä 
tuntui olevan melkoisesti asiaa toisil-
leen. 

Toisena päivänä osa joukosta jäi 
jatkamaan unia hotelleille ja osa vietti 
päivää kadettiveljen kotona erillisen 
ohjelman mukaan. Pääosa veljistä 
puolisoineen osallistui retkelle Mie-
hikkälän Salpa-museolle. Meitä oli 
vastassa kaksi nuorta opasta, joiden 
raikasta ja asiantuntevaa opastusta oli 
ilo kuunnella. Suuren puolustusta tu-
kevan rakennustyömaan laajuus val-
keni viimeistään multimediaesityksen 
myötä. Paluumatkalla ajoimme Harjun 
oppimiskeskuksen ohitse, jonka alueel-
ta ruotsalaiset vapaaehtoiset aikoinaan 
aloittivat linjan rakentamisen. Samalla 

Kadettikurssi 62 ja Merikadettikurssi 46  
Haminassa 4. - 5.9.2010

valotettiin vähän nykyaikaisen hevosiin 
keskittyvän oppimiskeskuksen arkea.

Tapaamisemme päättyi Tattoo-
areenan suuren teltan alla. 

Nautimme lähtölounaan erikoi-
sessa, bastionin rakenteiden sisällä 
olevassa, tiiliholvatussa ravintolassa. 
Meitä viihdytti henkikirjoittaja Hugo 
Leonard Efengrenin roolissa kapteeni 
Lasse Lind, joka kertoi meille ”Man-
nerheimin aikalaisena” nuoren Man-
nerheimin elämästä Haminassa.

Seuraavaa kokoontumista ajatellen 
esitin haasteen, johon Turun suunnan 
veljet tarttuivat. Alustavan tiedon 
mukaan kokoontuminen on suunniteltu 
järjestettävän syksyllä 2011 kulttuuri-
pääkaupunki Turussa.

Veljet, kiitos kun olitte mukana!

Eero Lauri
Kadetti 6187 
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Kadettikurssi 78 ja merika-
dettikurssi 61 toteuttivat 
yhteisoperaation ”15 v kurs-

sitapaaminen”. Kadettikurssimme oli 
ensimmäinen 4-vuotinen, akateeminen 
kadettikurssi, jota myös kokeilukurs-
siksi nimitettiin.

Operaatio muodostui kolmesta 
vaiheesta: I illanvietto poikaporukal-
la Suomenlinnassa, II seppeleenlasku 
ja kurssikokous Santahaminassa sekä 
III päätapahtuma avec iltajuhla Kata-
janokan Marina Congress Centerissä. 
Osallistujakokoonpano oli jokaisessa 
vaiheessa erilainen, joten osallistujien 
kokonaismäärä taisi jäädä tuntemat-
tomaksi.

I vaiheen tavoitteena oli tunnistaa 
kurssiveljet sekä lennättää pahimmat 
hylsyt iltapalan ja saunomisen mer-
keissä. Osalle kurssitapaaminen oli 
ensimmäinen jälleennäkeminen sitten 
valmistumisvuoden 1995, mutta sen 
verran hitaasti oli joukko ikääntynyt, 
että tunnistamisvaikeuksia ei ollut. 
Merisotakoulussa nautitun kevyen il-
tapalan jälkeen I vaihe jatkui Meriso-
takoulun suuressa saunassa. Meteli oli 
korvia huumaava ja taisi siellä jokunen 
laulukin helähtää ilmoille. Aikoinaan 
kurssimme kuoron esiintymisestä kir-
joitettiin valtakunnallisessa lehdessä: 
”Kadettien laulu oli komeata katselta-

vaa!” – kuva kertokoon nykytilanteen.
II vaiheen tavoitteena oli muistaa ja 

kunnioittaa sankarivainajia sekä kurs-
simme pois nukkunutta veljeä, pitää 
lyhyet tilannekatsaukset puolustushaa-
rojen nykytilanteesta sekä toimeen-
panna kurssikokous. Seppeleen lasku 
Sankariaulassa toteutettiin tilaisuuden 
luonteeseen kuuluvalla hartaudella ja 
täsmällisyydellä. Lisäksi lähetettiin 
seppelepartio Markus Huvisen haudalle 
Hollolaan. Puolustushaarojen esitykset 
olivat sopivasti valmisteltuja ja lyhyi-
tä. Puolustushaarojen esitysten lisäksi 
kenttärovasti Seppo Kangas piti vä-
rikkään ja mieleenpainuvan esityksen 
ihmisistä, aaseista, koirista ja apinois-
ta. Tuota pitäisi varmaankin pikkuisen 
selittää, mutta jääköön esityksen ver-
tauskuvallisuus tilaisuuteen osallistu-
mattomien mielikuvituksen varaan. 
Kurssikokous toteutettiin tehokkaasti 
Pasi Väätäisen johtamana. Lopputu-
lemana oli, että seuraava tapaaminen 
järjestetään 5 vuoden päästä.

III vaihe meni nopeasti ruoan, 
juoman, musiikin ja tanssin merkeissä. 
Mukaan mahtui enemmän ja vähem-
män valmisteltuja esityksiä. Enemmän 
valmisteltuihin esityksiin kuului pää-
sääntöisesti kadettiaikaisista kuvista 
koottu ”Aikamatkaesitys” ja kadetti-
kuoron esiintyminen. Vähemmän val-

misteltuihin esityksiin kuului oman 
kurssimme kadettikuoron come back – 
esiintyminen. Itseoikeutettuna kuoron 
johtajana Olli ”Hiljaa” Helanen. 

Illan hauskin esiintyminen oli kurs-
siveli Kimmo Karin syvään luotaava 
kadettipäivystäjäkirjoitelma, jossa hän 
analysoi kadetin hiusten pituutta, tyyliä 
ja hiusten leikkaamista yleensäkin. 
Vähän olivat Kimmon linjaukset ajan 
kuluessa muuttuneet, tai ainakaan hän 
ei itse niitä enää noudattanut.

Omasta ja kurssiveljieni puolesta 
kiitos Sami Koverolalle toiminnan 
käynnistämisestä, Pasi Leskiselle I vai-
heen järjestelyistä, Ari Lehmuslehdelle 
iltajuhlan aikamatkaesityksen valmis-
telun johtamisesta ja Irinalle esityksen 
toteuttamisesta. Erityiskiitos Pasi Vää-
täiselle toimimisesta tämän tapaamisen 
todellisena voimanlähteenä, kuin myös 
lupautumisesta toimimaan seuraavan 
tapaamisen koollekutsujana. Toivotta-
vasti viiden vuoden päästä joukko on 
entistäkin runsaammin mukana.

Juha Peltomäki
Kadetti 8321

Yhteisoperaatio 
”15 v kurssitapaaminen”
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Etelä-Savon Kadettipiiri juhlistaa Kadettikunnan vuosipäivää järjestämällä 
iltajuhlan Mikkelin Upseerikerholla perjantaina 28.1.2011 klo 19.00 alkaen.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Etelä-Savon Kadettipiirin jäsenet 
sekä Mikkelin varuskunnassa työskentelevät muiden kadettipiirien jäsenet 
avec.

Tilaisuuteen myydään illalliskortteja, joiden hinta on noin 50 euroa riip-
puen ennakkoilmoittautuneiden lukumäärästä.

Iltajuhlan yksityiskohtaisempi ohjelma ja ohjeet ennakkoilmoittautumises-
ta tullaan ilmoittamaan jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla.

Etelä-Savon Kadettipiirin hallitus

Kadettikunnan vuosipäivän juhla  
Mikkelin Upseerikerholla 28.1.2011

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto 
toivottavat Kylkiraudan lukijoille  

Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2011.

Kadettien Kalpa-lehteen voi tutustua Kadetti-
kunnan kotisivuilla www.kadettikunta.fi

Kadettitoverikunta ry perustettiin 24.4.1925 
kadettien oppilaskunnaksi Munkkiniemen kadet-
tikoulussa. 

Kadettitoverikunta ry on kadettien oppilaskun-
ta, jonka tarkoituksena on vaalia Kadettikoulun ja 
kadettien perinteitä, herättää ja kehittää kadetti-
henkeä sekä valvoa jäsenistönsä etuja.

Kadettitoverikunnan kotisivut www.kadetti-
toverikunta.fi

Tutustu Kalpa-lehteen
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Päivi Tapola:  
Marsalkan kotiinpaluu
ISBN 978-951-20-8250-6
111 sivua
Ajatus Kirjat
Gummerus Kustannus Oy
Bookwell Oy 
Porvoo 2010

Suomen marsalkka Man-
nerheim kuoli Sveit-
sissä 60 vuotta sitten 

28.1.1951. Vaikka Suomessa 
oli osattu varautua suruviestiin, 
kansa otti tiedon järkyttyneenä 
vastaan. Mannerheimin hauta-
jaiset 4.2.1951 olivat vaikuttava 
kansallinen surujuhla.

Kun tieto marsalkan kuole-
masta tuli Suomeen saivat ken-
raalit, Mannerheim ristin ritarit 
K.A. Tapola ja A.A. Puroma kunniateh-
tävän noutaa isänmaan sankari takaisin 
kotiin. 

Jalkaväenkenraali Kustaa Tapo-
lan pojan tytär, kirjailija Päivi Tapola 
kuvaa kirjassaan ”Marsalkan kotiinpa-
luu” Mannerheimin elämän viimeisiä 
vaiheita Sveitsissä, noutoa Suomeen 
ja surujuhlaa. Päivi Tapola on aiem-
min kirjoittanut merkittäviä teoksia, 
muun muassa elämänkerran isoisästään 
Kustaa Tapolasta sekä teoksen ”Ken-
raalien kirjeet”, jossa käsitellään ken-
raalien A.F. Airo, Erik Heinrichs, K.L. 
Oesch, K.A. Tapola ja Harald Öhquist 
keskinäistä kirjeenvaihtoa.

Tämän kirjan aihe on ajankohtai-
nen. Mannerheimin kuolemasta kulu-
neet tasavuosikymmenet ovat olleet 
jatkuvasti näkyvästi esillä ja niitä on 
muistettu eri tavoin. Kirjan kiinnosta-
vuutta lisää kirjailijan käytössä ollut 
uusi lähdemateriaali, erityisesti Kustaa 
Tapolan muistiinpanot Mannerheimin 
arkun noutamiseen liittyen Sveitsistä 
Suomeen. Myös Mannerheimin muis-
telmien laatimisesta on käytetty tuoret-
ta lähdemateriaalia.

Kirja on hyvin edustava. Kuvitus 
on runsas ja näyttävä. Kirja sisältää 
paljon mielenkiintoisia kuvia, joita har-
voin on nähty. Osa kuvista julkaistaan 

nyt ensimmäistä kertaa. Kuvatekstit 
ovat osuvia. 

Kirjan teksti on pelkistettyä. Paljon 
käytetään lainauksia puheista, kirjeis-
tä ja sanomalehtiartikkeleista. Kustaa 
Tapolan arkistosta löytyneet saksan-, 
ranskan- ja ruotsinkieliset sanomaleh-
tiartikkelit on ensi kertaa käännetty 
suomenkielelle. Kirjailija on koonnut 
nämä johdonmukaiseksi kokonaisuu-
deksi, mutta omat johtopäätökset ja aja-
tukset näistä teksteistä puuttuvat. Kirja 
onkin autenttinen kokonaisuus yhdestä 
historiamme merkittävästä vaiheesta. 

Kansallinen suru
Mannerheimin viimeisistä 

vaiheista on kirjoitettu paljon. 
Silti kotiinpaluuseen keskitty-
vä kirja on vaikuttava. Koskaan 
historiassamme ei ole toteutettu 
mitään vastaavaa. Lentokoneen 
varustaminen tähän tehtävään, 
kunnianosoitukset Sveitsissä, 
välilasku ja yöpyminen Ruot-
sissa kunnianosoituksineen, 
vastaanotto Malmin lentoken-
tällä, siirtyminen Suurkirkkoon 
ja pitkät kansanjonot kirkon 
ulkopuolella pakkasessa, kun 
ihmiset halusivat ilmaista vii-
meisen kerran kunnioitustaan. 
Kaikki oli ainutkertaista ja ta-
pahtunut Suomen historiassa 
vain yhden kerran. Minullakin 
on oma muistikuvani tapah-
tumasta, kun pikkupoikana 
seurasin Helsingin Vanhassa 
Kaupungissa saattueen hidasta 
siirtymistä Malmin lentokentäl-

tä Suurkirkkoon.
Kirjaa voi suositella kaikille histo-

riasta kiinnostuneille, erityisesti sille 
sukupolvelle, jolla ei ole tapahtumaan 
mitään omakohtaista kosketusta. Sa-
malla kirja kertoo pienen kansakunnan 
suuresta kunnioituksesta itsenäisyyten-
sä puolustajaa kohtaan. Elämässään 
tyyliä ja hyviä tapoja vaalinut suurmies 
saatettiin viimeiselle matkalleen arvon-
sa mukaisesti.

Heikki Tilander

Uhrilähteenkatu 2, 20250 Turku
Tiemestarinkatu 5, 20360 Turku

www.raskone.fi
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Vapaussodan sotilaspuvut
Jukka I. Mattila: Man-
nerheimin valkoisen 
armeijan sotilaspuvut
Maanpuolustuskorkea-
koulun Sotahistorian 
laitos, 2009. 
A4, 312 sivua 
yli 500 kuvaa, värillinen.

Jukka I. Mattila on kirjoit-
tanut vapaussodan univor-
muista mittavan teoksen, 

jonka Maanpuolustuskorkea-
koulun Sotahistorian laitos on 
julkaissut näyttävänä yli 300 
sivuisena värillisenä teoksena. 
KTM Jukka I. Mattila on tutkija, 
vapaussodan historiaan pereh-
tynyt tietokirjailija ja maan-
puolustusaktiivi. Tällä hetkellä 
hän on tutkijavaihdossa Kölnin 
yliopistossa Graduate School of 
Managementissa. Valmisteilla 
on yhdessä kollegan Sampo Tu-
kiaisen kanssa sotilasarvojärjestelmän 
merkitystä käsittelevä tutkimus. 

Mannerheimin valkoisen armei-
jan sotilaspuvut on ehkä hieman 
harhaanjohtava nimi. Kirja esittelee 
kattavasti vapaussodan sotilaspuvut. 
Kirjassa esitellään muun muassa val-
koisen talonpoikaisarmeijan, jääkärien, 
ruotsalaisten vapaaehtoisten, Saksan 
Itämeren divisioonan, rintamapalve-
luksessa olleiden naisten kuin punais-
tenkin puvut. Miksi nimeksi ei olisi 
kelvannut esimerkiksi Vapaussodan 
univormut? Vapaussota nimessä ei 
mielestäni ole mitään väärää tai hä-
vettävää, vaikka viime vuosina onkin 
liu’uttu yhä enemmän kansalaissodan, 
sisällissodan ja vuoden 1918 tapahtu-
mien käyttöön.

Vapaussodan univormut on kieh-
tova aihe. Yhtenäistä virkapukuohje-
sääntöä ei ollut ja sotatöihin lähdettiin 
yleensä niissä varusteissa, jotka kokoon 
saatiin. Jokainen puku oli näin ollen 
yksilöllinen ja variaatioiden määrä 
valtava. Tämä tarjoaa tutkijalle paitsi 
haasteita myös runsaasti tutkittavaa. 
Kiehtovaa aiheessa on se kuinka 
monet tavat, tunnukset ja mallit ovat 
periytyneet vapaussodan ajoista aina 

nykypäivän sotilasperinteisiin, tun-
nuksiin ja virkapukuihin. Esimerkiksi 
havunoksan käyttö valkoisen armeijan 
tunnuksena on periytynyt nykypäivä-
än maa- ja ilmavoimien upseereiden 
kauluslaattojen reunusompeleiden etu-
kulmissa. 

Kirjan kieliasu on huoliteltua ja tie-
teellisyydestään huolimatta sujuvaa. 
Tiivisti ja johdonmukaisesti kirjoitettu 
teksti on mukavaa luettavaa. Arkisto-
lähteisiin nojaavaa tekstiä on höystetty 
lainauksilla vapaussodan muistelmista. 
Tekstin viitteet ja mittava lähdeluettelo 
tukevat käsitystä kirjan kattavuudesta 
ja luotettavuudesta.

Kirjassa on runsas kuvitus. Väriku-
vat vapaussota-aiheisista piirroksista, 
maalauksista, sotilaspuvuista ja tunnuk-

sista tuovat kirjalle näyttävyyttä, 
joka yleensä puuttuu suomalai-
sesta tietokirjallisuudesta. Osa 
univormuja esittelevistä väriku-
vista on rekonstruktioita, jotka 
ovat kuitenkin osin pilattu liial-
lisella kuvankäsittelyllä. Kuvia 
yksittäisen sotilaan esineistöstä 
olisi voinut olla enemmänkin.

Mattila on tehnyt suuren 
työn tutkiessaan vapaussodan 
sotilaspukuja. Aihe on haasta-
va ja liki sata vuotta vanhojen 
asioiden tutkiminen vaativaa. 
Vapaussodan sotilaspuvut ovat 
osa katoavaa historiaa, jonka 
tallentaminen jälkipolville on 
tärkeää. Mattila on onnistu-
nut tässä työssä erinomaisesti. 
Teos on kiistatta perusteos, joka 
täyttää vapaussodan univormu-
ja koskevan tutkimuksellisen 
aukon. Suomessa sotilaspukujen 
ja muiden ulkoisten tunnusten 
tutkimus, muutamaa harvaa 
poikkeusta lukuun ottamatta, on 

alan aktiivisten harrastajien varassa. 
Aiheesta on kirjoitettu vähän ja Sota-
historian laitos on tehnyt arvokkaan 
teon julkaistessaan tämän tutkimuksen. 
Sotakirjojen harrastajana ennustan, että 
tästä kirjasta tulee muutaman vuoden 
päästä haluttu keräilykirja, mikäli uu-
sintapainosta ei oteta.

Kirjaa saa ainakin Akateemisesta 
kirjakaupasta hintaan 48,37€ tai tilaa-
malla suoraan Sotahistorian laitokselta 
sähköpostilla helena.hamalainen@mil.
fi tai puh. 0299530376 hintaan 35€ + 
postikulut.

Ville Vänskä
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Lippu ja Kunnia 
Näkökulmia sotilaspe-
rinteeseen II
Useita kirjoittajia 
(artikkelikokoelma), 
toimittanut Markus 
Anaja
Sotilasperinteen Seura ry
ISBN 978-951-98561-2-4
ISSN 1455-8831
320 sivua

Aktiivisesti toimiva So-
tilasperinteen Seura on 
saanut jälleen aikaisek-

si jotakin käsin kosketeltavaa. 
Etenkin meille sotilasperin-
teistä kiinnostuneille Lippu ja 
kunnia tulee kuin tilauksesta. 
Mielenkiintoinen kirja jatkaa 
seuran artikkelikokoelmien 
sarjaa ”näkökulmia sotilaspe-
rinteeseen”, ollen eräänlainen 
jatko-osa aiemmin julkaistul-
le Rumpu ja miekka -teokselle. Kirja 
koostuu useasta asiantuntija-artikkelista, 
joiden sisällöllinen taso on erilaisista 
lähestymistavoistaan huolimatta varsin 
korkea. Kirjoittajiksi on valikoitu niin 
sotilasperinteisiin perehtyneitä harrasta-
jia kuin ammatikseen traditioita tutkivia 
henkilöitä. 

Kirjan nimi herättää lukijan mielen-
kiinnon lipuista ja sotilaan kunniasta. 
Päätoimittaja Markus Anaja valottaa ni-
mivalintaa esipuheessa, perustellen so-
tilaslipun puolustamista viimeiseen asti 
kunniaperiaatteiden mukaisesti. Kirjan 
luettua jäi kuitenkin kaipaamaan lippu-
kulttuurin laajan esittelyn lisäksi vähem-
mälle jäänyttä kunniaa. Erästä kunniaan 
liittyvää seikkaa, joka tämänkin kirjan 
kannessa esiintyy, en ole koskaan oikein 
oppinut ymmärtämään. Miksi kirjan toi-
mittajan nimi täytyy nykyisin amerikka-
laisittain painaa isolla keskelle teoksen 
kantta? Tätä tyylilajia näkee nykyisin 
käytettävän etenkin artikkelikokoelmi-
en, kuvateosten ja alkuperäispäiväkir-
jojen toimittamisessa, joissa itse tekijät 
jäävät epäoikeudenmukaisesti hieman 
toissijaiseen asemaan päätoimittajan 
nimen komeillessa kapiteelein kannessa. 
Kaikki kirjoja toimittaneet tietävät, että 

toimittaminen on kovaa ja aikaa vaati-
vaa työtä, mutta yleensä kirjan sisältö on 
paljolti muiden kuin itse päätoimittajan 
käsialaa. Kunnia on annettava tämänkal-
taisen kirjan toimittajalle, mutta suurem-
pi kunnia itse kirjan kirjoittajille joiden 
artikkeleista teos rakentuu. 

Mielenkiintoisista artikkeleista 
löytyy sotilasperinteen ystäville lukuisia 
tiedonjyväsiä, sekä paljon ansiokkaita 
johtopäätöksiä eri aikojen perinnekult-
tuurin vivahteista. Kirjan parasta tutki-
muksellista antia edustavat professori 
Juhani U.E. Lehtosen artikkeli sotilas-
paraatista näytelmänä, sekä tohtori Antti 
Matikkalan perusteellinen kirjoitus 
kunniamerkeistä suomalaisissa sotilas-
lipuissa. Jokaiselle sotilaalle olennaista 
tietoa taistelumoraalin kannalta esite-
tään tohtori Juha Poterin kirjoituksessa 
sankarihautauksen perinteestä. Kirjan 
kenties viihdyttävin artikkeli on pro-
fessori Pekka Leimun mielenkiintoinen 
synteesi sotilasparodioista ja -huumoris-
ta. Vanha suomalainen sanonta ”ei niin 
pientä pilaa, ettei totta toinen puoli”, 
kertoo Pekka Leimun mukaan sotilas-
parodiaperinteen syvimmän olemuk-
sen. Voidaan sanoa, että kirjan kaikki 
artikkelit olivat mielenkiintoisia, mutta 
eräiden kirjoitusten sisällön vastaavuus 

kirjan kattoteemaan jäi hieman 
ohueksi. 

Vaikka tämänkaltaisen koko-
elmakirjoitusten tieteellisyydestä 
voidaan aina kiistellä, ovat artik-
keleissa esitetyt tiedot viitteistä-
mättöminäkin pääosin varsin 
korkeatasoisia. Viitteiden pois 
jättäminen ei kuitenkaan selitä 
lähteiden esittämistavan valintaa. 
Sinällään on ymmärrettävää, että 
viitteet on luettavuuden vuoksi 
jätetty pois, mutta eräiden artik-
kelien osalta esitettyjen lähteiden 
lukumäärä jäi hieman askar-
ruttamaan. Etenkin, kun vain 
keskeisiä lähteitä oli kirjoittaja-
lähtöisesti analysoitu sen sijaan 
että kunkin artikkelin kaikki 
lähteet olisi esitetty jäsennellysti 
tai vähintään säännönmukaisessa 
muodossa jonkinlaisessa luette-
lossa. Valitettavasti tämä seikka 
rajoittaa osin kirjan hyödynnet-
tävyyttä mahdollisessa jakotut-
kimuksessa. 

Kirjan taitto on melko perinteinen 
ja luettavuus hyvää tasoa. Kuvituk-
sen osalta värikuvien käyttö ansaitsee 
kunniamaininnan ja eritoten liitteen si-
joittaminen pehmytkantisen kirjan lop-
puun keskiliitteen sijaan lienee lukijaa 
ajatellen paras mahdollinen ratkaisu. 
Liimasidottu kirja kun ei oikein tahdo 
pysyä pöydällä avoinna ilman lievää 
väkivaltaa. Kuvien käyttö ja niiden 
runsaus ovat tämänlaisen kirjan luetta-
vuuden ja ymmärrettävyyden ehdoton 
edellytys. Tässä suhteessa kuvien valin-
ta ja asemointi olivat varsin onnistunut 
kokonaisuus. 

Kaikesta edellä esitetystä kritiikis-
tä ja kommenteista huolimatta, kirja 
on erinomainen kooste tyydyttämään 
sotilasperinteen harrastajan ja miksei 
asiantuntevankin lukijan tiedonnäl-
kää. Sotilasperinteistä ja laajemminkin 
kulttuurisidonnaisista traditiosta saisi 
ilmestyä enemmänkin vastaavanlaista 
kirjallisuutta. Tämä kirja saa ja vakiin-
nuttaa paikkansa jokaisen sotilasperin-
teen ystävän kirjahyllyssä. 

Kirja on tilattavissa info@sotilaspe-
rinne.fi hintaan 35 euroa ja lähetyskulut 
5 euroa.

Marko Palokangas

Lippu ja kunnia
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Ympyröiltä upseeriksi
RUK 90 vuotta, 1920–
2010: Toimittanut 
Jaakko Puuperä
Reserviupseerikoulun 
Oppilaskunnan Kannatus-
yhdistys ry
ISBN 978-951-25-2080-0
385 sivua

Keväällä 2010 julkaistu 
Reserviupseerikoulun 
90-vuotisen taipaleen 

kuvateos jatkaa laadukkaiden 
RUK-juhlakirjojen sarjaa. Edel-
täjiensä tavoin kirja on runsaasti 
kuvitettu ja otsikkokin noudattelee 
uskollisesti jo vakiintunutta ”ym-
pyröiltä” -teemaa. Vilkaisu kirjan 
toimituskuntaan kertoo – asiaan 
vihkiytymättömällekin – että 
laajan hankkeen vetureina ovat 
jälleen kerran toimineet todelliset 
RUK-asiantuntijat.

Sanotaan, että Reserviupseerikoulun 
tuntevat lähes kaikki suomalaiset. Vain 
harva instituutio maassamme on yhteis-
kunnallisilta vaikutuksiltaan yhtä vahva, 
kuin on saavutuksiltaan Reserviupsee-
rikoulu. Tämä näkökulma vahvistuu 
myös käsillä olevan juhlakirjan lukijalle. 
Kirjan sisältö on jäsennelty ajallisesti ja 
oivallisen lukijaystävällisesti. Teoksen 
kahdeksan aikajaksoa luovat loista-
van läpileikkauksen koulun historiasta 
1920-luvulta aina nykypäiviin. Parasta 
antia ovat kunkin luvun alkuun laaditut 
tiiviit aikajanat, joissa RUK:n tapahtumat 
sidotaan kunkin aikakauden maailman-
historiaan ja kansalliseen ajankuvaan. 
Nykyistä taitto- ja painotekniikkaa on 
hyödynnetty täysimittaisesti, sillä kirjan 
kuvitus sekä aukeamajäsentely ovat 
silmiä hivelevää. Kirjoitetun tekstin 
kieliasu on sujuvaa ja kansanomaista, 
paikoin jopa lennokasta. Esimerkillistä 
ja paljon aikaa vaatinutta toimitustyötä 
kerta kaikkiaan. 

Historiaorjentoituneet lukijat saat-
tavat olla montaa mieltä siitä, ovatko 
uudelleen lavastetut kuvat eri aikakau-
den sotilasta oikeanlaista historian esil-
letuomista. Menetelmä toimii mielestäni 
hyvin, kunhan puettujen mallien asus-
teet ja varusteet ovat pienintäkin piirtoa 

myöten juuri aikakauden hengen, oppien 
ja määräysten mukaisia. Saavuttaakseen 
historiallisen uskottavuuden, tulisi mal-
lien myös kasvoiltaan ja olemukseltaan 
olla ajan henkeen sopivia. Nykyisin 
vallalla olevaa ”nuorison klanipääkult-
tuuria” ei useinkaan näe alkuperäisten 
1930-luvun kuvien henkilöissä. Hiusten 
– vaikka sitten hieman lyhyempienkin 
– kanssa teräskypäräkin istuisi hieman 
paremmin nykyisille kuvamalleille. 
Muutoin värikuvat aikalaisvarusteissa 
esiintyvistä henkilöistä tuovat kuvakir-
joihin elävyyttä ja kaivattua värikkyyttä 
mustavalkojulkaisuiden enemmistössä.

Tutkivana lukijana ja RUK:n ys-
tävänä jäin kaipaamaan erästä pientä, 
mutta varsin merkittävää asiaa RUK:n 
toiminnan ja historian esittelyssä. Mie-
lestäni RUK-museo olisi ansainnut oman 
artikkelinsa, jollei jopa lukunsa, koulun 
värikkään historian esilletuomisessa. 
Vain harvalla joukko-osastolla Suomes-
sa ylipäätään löytyy omaa museota, saati 
ulkopuolisille avoinna olevaa esittelyä 
joukon toiminnasta, kuin mitä RUK:lla 
on. Suomalaiset joukko-osastot ovat pul-
lollaan kaikentasoisia perinnehuoneita 
ja kuvagallerioita, mutta RUK-museolla 
on koulun historiassa oma merkittävä 
asemansa niin esineistön kuin aikalais-
lähteiden taltioinnissa. Kirjan taitossa 

eräiden maksullisten mainosten 
sijoittelussa olisi voinut käyttää 
tarkempaa harkintaa esimerkiksi 
siirtämällä niitä kirjan loppusivuil-
le. Muutamissa kohdin mainossi-
vut tavallaan katkaisivat artikkelin 
jatkumon.

Kirjaa lukiessa havaitsee nope-
asti, että se pitää sisällään valtavan 
määrän tietoa, joka ei yksistään 
löydy teoksen viimeiselle sivulle 
sijoitetun ”kirjallisuutta” otsikoi-
dun lähdeaineiston takaa. Siksi 
hieman tarkempi erittely lähde-
materiaalista esimerkiksi kunkin 
teema-artikkelin loppuun pienellä 
fontilla olisi tuonut kirjalle jatko-
tutkimuksen kannalta kaivattavaa 
lisäarvoa. Luonnollisesti se olisi 
myös tuonut kirjalle lisäsivuja ja 
paisuttanut jo ennestään tietomää-
rältään massiivista kirjaa, joten rat-
kaisu lienee ollut toimituskunnassa 
tarkoin harkittu ja perusteltu.

Reserviupseerikoulun Oppi-
laskunnan Kannatusyhdistys –puhekie-
lessä Kannike – on tehnyt kautta aikain 
esimerkillistä ja pyyteetöntä työtä koulun 
hyväksi. Tämä ilmenee erinomaisesti 
myös RUK-kirjallisuuden korkeassa ta-
sossa. Vastaavia puuhamiehiä ja -naisia 
jotka vähäistä vapaa-aikaansa uhraten te-
kevät paljon niin kutsuttua näkymätöntä 
työtä, soisi löytyvän enemmän muista-
kin puolustusvoimien joukko-osastojen 
taustavoimista. Tässä suhteessa hami-
nalaisuus ja RUK:laisten yhteen hiileen 
puhaltamisen voima sopivat esimerkiksi 
monelle muulle paikkakunnalle. Uskon 
ja tiedän kirjan kuluvan hiirenkorville 
niissä kodeissa, joissa RUK:n käyneet 
upseerisukupolvet etsivät oman kurssin-
sa aikaan sidottua historiaa ja tapahtu-
mia. Jokainen RUK:n käynyt varmasti 
muistaa lopun ikäänsä oman kurssinsa 
aikaisen tasavallan presidentin, puolus-
tusvoimain komentajan, koulunjohta-
jan, yksikön päällikön ja niin edelleen. 
On hienoa että nämä tiedot ovat sidotut 
yksiin kansiin, kauniin ulkoasun ja rik-
kaan tekstisisällön siivittäminä. 

Kirjaa voi tilata osoitteesta: kanna-
tus.yhdistys@ruk.inet.fi tai puh. 040 550 
0325. Hinta 57 euroa + postituskulut.

Marko Palokangas
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Urho Kekkosen puolustuspolitiikkaa
Pekka Visuri, Idän ja 
lännen välissä - puo-
lustuspolitiikka pre-
sidentti Kekkosen 
kaudella 
Maanpuolustuskorkea-
koulun Sotahistorian 
laitos
Julkaisusarja 1, n:o 13 
Fenix-kustannus Oy
Saarijärvi 2010
287 sivua

Tuottelias strategian ja tur-
vallisuuspolitiikan asian-
tuntija, dosentti, eversti 

(evp.) Pekka Visuri vie uusim-
massa teoksessaan loppuun 
1994 keskenjääneen projektinsa 
Suomen kylmän sodan aikaises-
ta puolustuspolitiikasta. Tuona 
vuonna ilmestyi hänen teoksen-
sa Puolustusvoimat kylmässä 
sodassa. Suomen puolustuspolitiikka 
1945-1961, nyt tarkastelussa on siis sen 
kanssa hieman limittäinen presidentti 
Urho Kekkosen aika 1956-1981. Kuten 
kirjoittaja teoksessaan ensi alkuun huo-
mauttaa, tuonaikaisen puolustuspoli-
tiikan tutkimus on jäänyt vähäiseksi 
Suomen asemaan kylmän sodan aikana 
liittyneiden sensitiivisyyskysymysten 
vuoksi. Kylmän sodan aikana Suomes-
sa vältettiin avointa keskustelua maan-
puolustuksen strategisista perusteista, 
koska tämä katsottiin välttämättömäksi 
Neuvostoliiton vaikutusvallan ja alhai-
sen ärsytyskynnyksen vuoksi.

”Idän ja lännen välissä” ei sisällä 
merkittäviä yllätyksiä, jollaisia lukija 
ei odotakaan. Visuri korostaa Suomen 
turvallisuuspolitiikan ulkoisten olosuh-
teiden määräävää vaikutusta Kekkosen 
aikana: noita realiteetteja ei juurikaan 
voinut muuttaa. ”Idän ja lännen vä-
lissä” tasavallan presidentti keskittyi 
johtamaan maan turvallisuuspolitii-
kan kokonaisuutta, valtioneuvosto ja 
eduskunta päättivät rahoituslinjat ja 
puolustusvoimain johdolle jäi vastuu 
sotilaallisen maanpuolustuksen käy-
tännön linjausten toteutuksesta. Pre-
sidenttinä Kekkonen ei ollut Visurin 

mukaan kovin kiinnostunut sodan 
varalta tehdystä operatiivisesta soti-
laallisesta suunnittelusta. Hänelle puo-
lustusvalmisteluiden tärkein merkitys 
oli Suomen ulkopolitiikan tukemisessa 
niin, että sotaan joutuminen vältettäi-
siin. 

Kenraali Lauri Sutela toimi Kekko-
sen kaudella puolustusvoimain komen-
tajana vuodesta 1974. Visuri siteeraa 
hyväksyvään sävyyn hänen luonneh-
dintaansa vuodelta 2002: ”vaikean ajan 
presidentti, luja ja määrätietoinen. Juuri 
sellaista maa tarvitsi (…) Kekkonen 
ei ollut maanpuolustuksen vastainen, 
kuten on monesti annettu ymmärtää” 
(s. 266). Tällainen kuva presidentistä 
kelpaisi Urho Kekkosen perinneyh-
distyksellekin, mutta Visuri ei ole 

kilpeä kiillottamassa. Kekko-
sen presidenttikauden tunnetut 
vallankäytön vääristymät vain 
ilmenivät toisaalla kuin hänen 
ja puolustusvoimien välisessä 
suhteessaan. Ennen kaikkeahan 
ne näkyivät sisäpoliittisessa val-
tataistelussa ja ulkopolitiikkaan 
liittyneiden argumenttien käy-
tössä yhteiskunnallisen keskus-
teluilmapiirin sääntelyyn.

Visuri kiinnittää huomion 
Kekkosen kehitykseen puolus-
tusvoimille myönteisempään 
suuntaan 1960-luvulta alkaen 
kautensa loppuvaiheisiin. Vielä 
1960-luvulla presidentti epäili 
puolustusvoimien kehittämisen 
hyödyllisyyttä ydinasevaruste-
lun maailmassa, muttei enää 
samalla tavoin 1970-luvun 
lopulla. Tähän muutokseen 
vaikuttivat kylmän sodan kriit-
tisimmän vaiheen päättyminen, 
Suomen kansainvälisen aseman 
vahvistuminen ja kotimaisen 

vasemmistoradikalismin heikentymi-
nen. Merkittävästi vaikutti myös Lauri 
Sutela hyvillä suhteillaan presidenttiin.

Visurin teos on luotettava yleisesi-
tys aiheestaan, ja sopii mainiosti oppi-
kirjaksi. Visuri ei vain kerro historiaa, 
vaan strategian tutkimuksen kokenee-
na ammattilaisena piirtää esiin kuvan 
aikakauden suomalaiseen puolustus-
politiikkaan liittyneiden tapahtumien 
poliittisista kokonaisyhteyksistä ja 
kansainvälisistä konteksteista.

Pekka Sivonen

Kirjoittaja on strategian professori 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

V I H R E Ä M P I Ä  L E H T I Ä
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Vuonna 2011 merkkipäiväänsä viettävät  
Kadettikunnan jäsenet

95 vuotta
Koivu Arvi  Kapt  024 06.05.1916
Komulainen Arvo   Kom      013m 24.06.1916
Ojala Niilo  Kapt 026 24.03.1916
Pohjolainen Jorma A Maj 025 25.11.1916
Saresmaa Yrjö  Kapt  026 22.04.1916
Sarro P Olavi  Evl  023 04.12.1916
Vesterinen Hannes  Evl  026 01.07.1916

90 vuotta
Ehanti Erkki  Maj 026 27.05.1921
Havo Esko  Evl      016m 30.01.1921
Hillo Jaakko  Kapt 026 09.07.1921
Innamaa Sakari  Kom      015m 24.11.1921
Jalkanen Mikko  Kapt 026 16.10.1921
Jokinen Tauno  Evl 026 28.06.1921
Kontio Matti  Maj      017m 13.08.1921
Kuismanen Kauko  Ev 027 10.09.1921
Maunula Mauri  Kapt 026 02.06.1921
Merjamaa Veijo  Ylil 026 15.04.1921
Mäkinen Pentti  Kaptl      017m 25.03.1921
Männistö Antti  Ylil      017m 19.11.1921
Oesch Christian  Maj 024 01.01.1921
Paalanen Kaarle  Maj 024 17.07.1921
Poroila Erkki  Ev 025 01.07.1921
Tirronen Eino  Ev      017m 21.05.1921
Vannainen Klaus  Evl 026 25.10.1921
Wanamo Leo  Evl 027 16.04.1921
 
85 vuotta
Aspinjaakko V Olavi Ev      019m 13.07.1926 matkoilla
Falin Leo  Evl 031 23.01.1926
Haapalinna Osmo  Evl 037 07.08.1926
Henttonen Kalevi  Maj 030 18.10.1926
Hyvärinen Risto  Evl      020m 23.04.1926
Järvinen Pentti  Evl 031 16.09.1926
Karhunen Veikko  Maj 043 26.05.1926
Karusto Aarno  Maj 028 23.01.1926
Kirjavainen Ilmari  Kenrl 029 01.01.1926 matkoilla
Koho Lauri  Kenrl 028 23.03.1926
Kärpänoja Kalervo  Ev 030 22.05.1926
Leskinen Veikko  Kom      022m 25.05.1926
Lukkarinen Vilho  Ev 029 24.04.1926 perhep.
Maunula Kalevi  Evl 029 17.05.1926
Palmen Niilo  Ev 029 26.10.1926 perhep.
Penttilä Erkki  Evl 031 30.07.1926
Rikkonen Erkki  Evl 029 12.06.1926
Roudasmaa Stig  Evl 030 07.07.1926
Ryönänkoski Urpo  Maj 029 19.10.1926
Siilos Kurt A  Kapt 029 16.05.1926
Talvioja Aarne  Ylil 034 29.12.1926
Tukiainen Ahti  Evl      024m 01.04.1926
Väyrynen Pentti J  Kenrl 030 10.05.1926

Wahl Iisai  Maj 032 26.11.1926
Wikman Matti O  Evl 030 31.08.1926

80 vuotta
Arovaara Hannu  Ev 039 04.10.1931
Elonheimo Matti  Maj 038 11.05.1931
Hallasmaa Pentti  Evl 039 17.09.1931
Havu Pekka  Evl 039 13.09.1931
Henttinen Jussi  Maj 046 01.05.1931
Hurmerinta Ilmari  Ev 038 05.03.1931 perhep.
Juvonen Antti  Maj 038 22.11.1931
Kallio Pentti  Evl 038 30.09.1931
Klenberg Jan  Amir      023m 22.10.1931
Lauri Arvo  Ev 037 26.04.1931
Lehtonen Lauri  Insev      024m 28.06.1931
Leino Ilkka A  Evl 037 29.12.1931
Lipponen Pertti  Evl 039 08.09.1931
Lötjönen Veikko  Ev 038 21.09.1931
Malmen Stig-Erik Kenrm  038 01.06.1931 ei v.o.
Mikkola Antti  Evl 042 23.05.1931
Miss Antero  Evl 039 26.11.1931
Moilanen Jaakko  Ev 039 11.09.1931
Nykänen Ukko-Pekka Maj 042 31.01.1931
Paanila Teuvo  Ev 042 17.11.1931
Paavilainen Jouko  Evl 040 01.01.1931
Pajunen Aimo  Kenr      023m 20.11.1931
Parviainen Matti Adolf Evl 039 09.06.1931
Poikonen Veikko  Evl 040 21.12.1931
Pullinen Jorma Antero Ev 039 12.09.1931
Rajamäki Pekka  Evl 040 18.06.1931
Räisänen Seppo  Kenrm 038 04.11.1931
Seppänen Aarre  Evl 037 13.06.1931
Sihvola Raimo  Ev 038 16.09.1931
Simola Veikko  Evl 041 23.05.1931
Snellman Arvo  Evl 039 02.05.1931
Sydänmäki Pekka  Evl 040 03.07.1931
Toukola Rauno  Evl 038 30.03.1931
Vuorio Seppo  Evl 040 29.12.1931
Yli-Paavola Jouko  Maj 039 14.05.1931
Ylätupa Pertti  Ev 038 02.03.1931 matkoilla

75 vuotta
Aalto Heikki  Maj 046 25.02.1936 perhep.
Aatolainen Jaakko  Kenrm 042 03.02.1936
Ahonen Alf  Maj 044 01.05.1936
Ala-Nikkola Antti  Maj 045 27.06.1936
Arjavalta Aimo  Ev 044 08.05.1936
Auvinen Risto Juhani Evl 045 28.05.1936
Bruun Martti  Evl 044 27.08.1936 perhep.
Engström Olof  Evl 043 23.09.1936
Eronen Matti  Evl 045 25.03.1936
Granroth Lars Gunnar Evl 049 18.09.1936
Haapanen Matti  Evl      031m 05.08.1936
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Heikkilä Mikko  Maj 044 07.09.1936
Hietala Juhani  Evl 043 09.07.1936
Jokinen Aimo  Maj 047 08.08.1936
Jokinen Pertti E  Kenrl 041 14.01.1936
Jouttijärvi Pentti  Maj 046 19.04.1936
Juutilainen Antti  Evl 043 28.08.1936
Karjala Seppo  Maj 046 27.03.1936
Karjalainen Pekka-J  Maj 044 10.04.1936
Kemppainen Pentti  Evl 046 04.12.1936
Kinnari Juhani  Ev 044 05.04.1936
Kippo Jaakko  Evl 045 05.11.1936 matkoilla
Kivimäki Jukka  Maj 042 17.02.1936
Kokkala Heikki  Komkapt  029m 22.09.1936
Kunnari Heimo  Evl 044 19.08.1936
Kuosa Vilho  Maj 046 10.07.1936
Kurenmaa Jaakko  Maj 046 08.06.1936
Kurka Eero  Maj 048 08.12.1936
Kurki Kari  Evl 045 10.11.1936
Larkka Eero  Maj 046 12.07.1936
Lehtimäki Pentti  Kenrl 046 26.06.1936
Liusvaara Jouko  Ev 045 14.11.1936
Lukkari Matti  Ev 043 03.10.1936
Lumme Matti  Ev 044 22.02.1936 matkoilla
Lähteenmäki Mikko  Maj 044 29.01.1936
Maasalo Veikko  Maj 045 24.11.1936
Manelius Heikki  Evl 044 15.03.1936 matkoilla
Merjola Timo  Kenrl 042 21.12.1936 matkoilla
Niemenkari Aimo  Ev 043 28.11.1936
Niemi Aatos  Maj 047 20.06.1936
Nurmi Pekka  Maj 045 31.12.1936
Olanterä Martti  Ev 043 13.05.1936
Peitsalo Pekka  Maj 045 20.05.1936
Peltomaa Mauri  Evl 045 03.06.1936
Piiroinen Raimo  Evl 045 29.11.1936
Pukkinen Jussi  Evl 045 23.11.1936
Rairama Pertti  Ev 045 22.04.1936
Rantanen Hannu T  Evl 047 15.08.1936
Reinivuo Seppo  Komdri     029m 17.07.1936
Reis Tapani  Maj 046 19.07.1936
Saarikoski Purmo  Ev 043 09.04.1936
Sarviharju Pekka  Maj 048 13.09.1936
Savonheimo Jukka S Kapt 33m 05.12.1936
Savonjousi Matti  Evl 044 08.06.1936
Sivula Asko  Kenrm 044 21.08.1936
Sivuoja Pentti  Evl 044 24.02.1936
Stadius Paul  Evl 046 18.03.1936
Suorauma Pekka  Maj      031m 29.09.1936
Suuronen Reino  Maj 046 24.11.1936
Talari Tapani  Komkapt    033m 20.11.1936
Teulahti Pentti  Evl 045 17.01.1936
Tirronen Uolevi  Evl      029m 03.12.1936 matkoilla
Tolla Pertti  Kenrl 044 30.09.1936
Tuomi Taimo  Evl 044 28.06.1936
Turunen Raimo  Evl 045 08.11.1936 matkoilla
Vanonen Jaakko  Maj 044 16.11.1936
Varkila Matti  Evl 045 30.08.1936
Vikström Juhani  Evl 045 10.10.1936
Virtapohja Harri  Ev 044 22.03.1936
Wiikinkoski Uolevi  Evl 045 07.03.1936

70 vuotta
Aalto Markku  Maj 050 08.05.1941
Aalto-Setälä Pentti  Maj 050 20.09.1941
Ahlström Lasse  Maj 049 21.12.1941
Aho Paavo  Ev 050 28.10.1941 perhep.
Ahonen Pekka  Maj 051 31.03.1941
Ailio Pekka  Maj 049 28.12.1941
Alhonen Tuukka  Evl 049 16.02.1941
Amberla Martti  Maj 049 19.02.1941
Bergius Pekka  Evl 049 11.11.1941
Bäckman Juha Aunus Evl 049 22.07.1941
Ekman Bo-Erik  Evl 048 09.04.1941
Ericsson Martti  Evl 049 30.05.1941
Erola Timo  Evl 048 28.01.1941
Eronen Arto  Evl 050 24.03.1941
Finnilä Matti  Maj 049 24.04.1941
Grönqvist Ole  Maj 049 01.12.1941
Grönroos Tor-Björn  Maj 049 01.03.1941
Haapalainen Pentti  Evl 050 21.07.1941
Hakala Heimo  Maj 053 24.11.1941
Hakala Niilo  Evl 048 18.09.1941
Hankia Arto  Maj 051 16.09.1941
Harjapää Mauri  Maj 050 13.02.1941 ei v.o.
Hattunen Eero  Evl 049 03.08.1941
Hautamäki Jussi  Kenrl 048 15.04.1941
Heinonen J Juhani  Ev 049 19.04.1941
Heliö Ahti  Maj 051 02.03.1941
Hellsten Jouko  Evl 050 31.10.1941
Helste Juhani  Evl 049 16.06.1941
Hiekkalinna Simo  Evl 051 13.12.1941
Hietala Reijo  Maj 049 21.04.1941
Hietanen Heikki  Ev 050 04.04.1941
Hietanen Kari  Prkenr  049 16.05.1941 matkoilla
Hietanen Pentti  Evl 049 06.04.1941 perhep.
Hirva Jaakko  Evl 049 08.09.1941
Huttunen Matti  Evl 049 26.11.1941
Hämäläinen Matti  Maj 051 24.02.1941
Hämäläinen Matti J  Maj 052 26.01.1941
Hämäläinen Tapio  Maj 049 23.07.1941
Jalkanen Reino  Maj 050 25.02.1941
Juottonen Jorma  Evl 048 25.01.1941 matkoilla
Juutilainen Aarne  Maj 049 13.07.1941
Juvakka Esko  Evl 052 06.12.1941
Järäinen Topi  Komkapt    041m 22.03.1941
Kaapro Tapani  Maj 050 29.09.1941
Kaikkonen Olavi  Ev 049 28.07.1941
Kallionpää Juhani  Evl 049 16.02.1941
Kalpamaa Heikki  Evl 049 19.01.1941
Kaltiainen Kyösti V  Maj 051 07.09.1941
Kanerva Seppo  Komdri     034m 05.01.1941
Karhumäki Veikko  Maj 055 14.04.1941
Karjalainen Kyösti  Maj 052 01.12.1941
Kauriinoja Risto  Maj 051 27.09.1941
Kausto Matti  Evl 048 24.05.1941 matkoilla
Kiiski Seppo  Maj 051 05.02.1941
Kinkku Pekka  Maj 050 15.01.1941 perhep.
Kivi Veikko  Kapt 049 30.07.1941
Koponen Ari  Maj 049 03.10.1941
Korkka Pauli  Evl 049 20.03.1941
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Koskinen Pauli Vihtori Maj 051 18.09.1941
Kotilainen Leo  Ev 051 24.02.1941
Kuparinen Lassi  Evl 051 18.06.1941
Kurki Pekka  Evl 050 01.08.1941
Kuusela Juhani  Maj 052 28.03.1941
Kyllönen V Olavi  Ev 048 28.04.1941
Laakso Anssi  Evl 051 07.03.1941
Laakso Pekka  Evl 049 07.09.1941
Lahtinen Markku  Evl 048 17.11.1941
Lammi Heikki  Evl 049 03.10.1941
Lange Kaarle  Maj 052 11.12.1941
Lapinleimu Eero  Evl 049 23.08.1941
Lappalainen Esko  Evl 049 29.09.1941
Lappi Ahti  Ev 048 07.07.1941
Larimaa Pentti  Maj 049 01.06.1941
Latvio Esa  Evl 050 02.08.1941
Laukkanen Erkki  Ev 049 01.05.1941
Lehtinen Erkki  Evl 049 01.06.1941
Lehto Ismo  Maj 051 24.11.1941
Lehtosuo Kimmo  Evl 048 23.05.1941
Leino Jorma  Maj 049 19.01.1941
Leirimaa Antero  Ev 048 06.11.1941
Leislahti Juhani  Evl 050 05.03.1941
Lenck Karl-Erik  Maj 050 22.05.1941 matkoilla
Levander Veikko  Maj 050 17.05.1941
Lipitsäinen Matti  Maj 050 13.09.1941
Louni Pertti  Maj 051 09.08.1941
Lusa Pertti  Maj 049 14.04.1941
Luukkanen Risto  Maj 050 24.05.1941
Malinen Jorma  Maj 050 28.07.1941
Manni Risto  Maj 050 02.05.1941
Maraste Risto  Maj 049 30.04.1941
Marjasalo Juhani  Maj 049 29.04.1941
Merilä Kari  Kom      035m 31.12.1941
Moisala Markku  Komdri     036m 14.03.1941
Mälkönen Antti  Maj 050 15.03.1941
Mökkönen Olavi  Maj 051 25.03.1941
Neenberg Pentti  Evl 049 19.10.1941
Nikkanen Juhani  Maj 049 30.09.1941
Noko Ilkka Paavo  Evl 050 25.09.1941
Nurmela Matti  Maj 049 20.02.1941
Nurmi Antti  Maj 048 18.02.1941
Olli Juhani  Maj 049 12.07.1941
Orava Toivo  Evl 050 05.07.1941
Ossi Martti  Evl 049 05.09.1941
Ovaskainen Sulo  Maj 049 21.07.1941
Pasanen Juhani  Evl 049 30.05.1941
Pelkonen Juha  Evl 049 20.03.1941
Pietikäinen Antero  Evl 050 16.04.1941
Pippola Paavo  Ev 050 14.11.1941
Porras Jyrki  Evl 048 10.02.1941 perhep.
Pulkka Kalevi  Evl 051 19.03.1941 ei v.o.
Rajahalme Esko  Ev 050 12.05.1941
Rantakari Risto K  Evl 049 03.01.1941 matkoilla
Rauhala Raimo  Maj 049 26.05.1941
Rauti Tapani  Maj 049 25.03.1941
Rehunen Teuvo  Maj 048 02.06.1941
Renvall Torsten  Maj 049 17.02.1941
Ropo Matti  Ev 048 20.05.1941

Roselius Risto  Evl 051 01.11.1941
Runoinen Esko  Evl 050 03.11.1941
Rytty Yrjö  Maj 049 19.04.1941
Saarikko Veijo  Kapt 049 28.03.1941
Saukko Esko  Evl 050 05.04.1941 matkoilla
Savaste Ilmari/Kimmo Maj 049 11.07.1941
Savolainen Kari  Prkenr 048 15.11.1941
Suorsa Aarno  Maj 048 09.03.1941
Suvanto Kari  Ev 050 16.08.1941
Syväterä Olli-Pekka  Maj 051 30.03.1941
Sälli Jaakko  Maj 050 31.08.1941
Tammelin Kalevi  Maj 049 08.09.1941
Tanskanen Seppo  Kenrl 048 22.03.1941
Tarjanne Jukka  Kom      037m 20.10.1941
Teeriaho Tapio  Evl 049 27.05.1941
Telin Esko  Maj 050 15.07.1941
Thum Kyösti  Maj 051 27.08.1941
Tiainen Heikki  Maj 050 10.02.1941
Tiilikainen Heikki  Evl      033m 02.06.1941
Toivonen Matti  Evl 049 11.02.1941
Tolonen Kalle Jaakko Maj 049 07.09.1941
Tunkelo Arvi  Maj 050 21.03.1941
Tuusvuori Martti  Evl 051 05.07.1941
Uusipaikka Pentti  Evl 048 27.12.1941
Valtanen Pekka  Maj 049 11.03.1941
Varjonen A Jouko  Evl 048 04.02.1941
Vesenterä Pertti  Maj 050 17.02.1941
Viitanen Jouko  Evl 050 28.01.1941
Vilhu Raimo  Maj 049 13.03.1941 matkoilla
Villikari Risto  Komdri     036m 10.05.1941
Virtanen Mikko Antero Maj 049 13.04.1941
Von Fieandt Juhani  Evl 049 23.07.1941 ei v.o.
Vulli Pekka  Evl 049 25.10.1941
Vuolevi Matti  Evl 049 11.07.1941
Wilander Boris  Maj 049 19.05.1941

60 vuotta
Aho Martti  Evl 060 28.01.1951
Aspara Ilkka  Kenrl 058 13.06.1951
Heino Hannu  Ev 060 24.08.1951
Hemilä Juhani  Maj 058 10.04.1951
Hilden Kari  Maj 061 19.08.1951
Julkunen Alpo  Ev 059 10.05.1951 perhep.
Juntunen Seppo Jaakko Evl 061 03.04.1951
Järvisalo Matti  Evl 059 04.10.1951
Kalinen Kari  Evl 060 17.02.1951
Kekkonen Seppo  Kapt 059 20.11.1951
Keso Tenho  Evl 061 11.10.1951
Kiljunen Paavo  Kenrl 058 02.06.1951 ei v.o.
Kilpeläinen Kari  Evl 062 10.03.1951
Koivumäki Seppo  Evl 060 12.11.1951
Korhonen Pentti Kalevi Evl 059 20.01.1951
Korpela Rauli  Ev 059 28.06.1951
Lairio Timo  Evl 061 16.02.1951
Lampinen Kari  Insevl 058 05.05.1951
Liesinen Kalle  Ev 061 23.12.1951
Lindell Olli-Pekka  Maj 063 14.05.1951
Määränen Pekka  Maj 060 19.05.1951
Nordström Paul  Komkapt    044m 28.08.1951
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Partanen Raimo  Evl 059 16.02.1951
Pietilä Heikki  Evl 058 17.07.1951
Pihlajaniemi Martti  Evl 061 17.07.1951
Puheloinen Ari  Kenr 058 26.12.1951
Pussinen Seppo  Maj 061 21.10.1951
Pystynen Jouni  Kenrl 058 26.11.1951
Pöyry Timo  Maj 060 10.04.1951
Saarimäki Olavi  Maj 061 14.11.1951
Seppänen Reijo  Evl 060 12.03.1951
Suoraniemi Ismo J Komkapt 060 10.12.1951
Talka Ismo  Evl 059 08.05.1951
Teerinen Aulis  Maj 062 17.07.1951
Telen Timo  Evl 059 12.01.1951
Tikka Jaakko  Komdri     044m 17.05.1951
Tuomi Seppo  Maj 058 29.07.1951
Tuunanen Pekka  Prkenr 060 31.01.1951
Urjanheimo Matti  Maj 062 08.10.1951
Viljanen Risto  Maj 061 29.12.1951
Villanen Matti  Komdri     044m 07.11.1951
Virmalainen Jyri  Maj 060 30.09.1951
Vuohelainen Kyösti  Maj 061 16.10.1951

50 vuotta
Ahtikoski Pekka  Maj 068 31.10.1961
Alajoki Tapio  Maj 069 27.01.1961 ei v.o.
Auvinen Risto  Komkapt    052m 25.04.1961
Halonen Markku  Kom      053m 05.04.1961
Hannola Esa  Evl 068 13.01.1961
Harjunpää Juha  Kom      053m 17.01.1961
Holma Lasse  Maj 069 06.05.1961
Hulkko Petri  Ev 068 26.09.1961
Kallio Jari  Ev 068 21.06.1961
Kannisto Ahti  Kom 069 18.01.1961
Kapulainen V Sakari Evl 069 19.02.1961
Karjalainen Matti  Evl 068 07.06.1961
Karjalainen Timo  Evl 069 10.10.1961
Kauppila Jukka  Evl 069 20.10.1961
Keinänen Vesa  Evl 068 21.09.1961
Kekkonen Jouko  Maj 069 20.03.1961
Kerttunen Mika  Evl 070 26.10.1961
Ketola Veli-Matti  Maj 068 17.07.1961
Kinnarinen Tero  Maj 069 10.07.1961
Kivelä Antti  Maj 069 24.09.1961
Kivinen Lasse  Evl 071 05.11.1961
Koskinen Petteri  Evl 070 14.11.1961
Kovanen Timo  Maj 070 28.11.1961
Kuisma Petri  Maj 070 01.02.1961
Kuljukka Antti  Maj 070 16.03.1961
Kuparinen Petri  Evl 069 23.10.1961
Kupiainen Arto  Evl 068 15.01.1961
Kylmäniemi Hannu  Evl 068 02.02.1961

Laari Jouni  Evl 069 30.12.1961
Lahdenperä Jyrki  Ev 069 08.10.1961
Lahdenpää Petri  Maj 069 25.04.1961
Luomanen Markku  Maj 070 23.05.1961
Malkamäki Jukka  Kapt 069 01.08.1961
Manninen Pertti  Maj 069 28.08.1961
Martikainen Mika  Kom      052m 19.12.1961
Melanen Petri  Maj 068 25.02.1961
Mustaniemi Timo  Evl 069 24.12.1961
Myllykangas Markku Ev 069 15.07.1961
Mäkeläinen Timo K  Maj 069 10.04.1961
Niemenkari Arto  Ev 070 20.09.1961
Niskanen Pentti  Kom      052m 06.10.1961
Nurminen Arto-Pekka Ev 068 14.12.1961
Ojanen Aki Edvard  Kapt 068 03.03.1961
Olkkonen Petteri  Komkapt    052m 18.06.1961
Ollonqvist Juha Pekka Maj 069 04.01.1961
Paananen Jyrki  Maj 068 26.04.1961
Pallaspuro Juha  Kom 069 09.09.1961
Paloharju Topi  Ev 068 28.05.1961
Peltonen Hannu  Kapt 069 24.04.1961
Peura Ilkka  Evl 069 11.04.1961
Piekkala Jyrki  Ltn 069 22.08.1961
Puhakka Tino  Maj 069 11.05.1961
Pyötsiä Eero  Ev 068 16.08.1961
Rairama Ismo  Kom 068 16.06.1961
Rautiola Aarne  Maj 068 28.10.1961
Reini Harri  Maj 069 11.09.1961
Repo Tero  Maj 072 15.04.1961
Ruoslahti Harri  Komkapt   929m 14.07.1961
Räisänen Tommi  Maj 069 06.06.1961
Saariaho Pekka  Ev 069 24.07.1961
Saarikoski Anssi  Ev 070 17.02.1961
Saaristo Jarmo  Evl 069 26.09.1961
Saastamoinen Timo Komdri 069 06.07.1961
Sairanen Yrjö  Evl 069 31.12.1961
Sarvanto Kari  Ylil      052m 10.12.1961
Savolainen Timo  Maj 068 13.04.1961
Sievänen Pekka  Maj 070 01.12.1961
Soininen Mika  Ev 068 20.03.1961
Tolkki Kai Tapio  Ev 068 22.05.1961
Toveri Pekka  Ev 069 06.04.1961
Tudeer Jussi  Evl 071 19.05.1961
Tulppala Jyrki  Evl 069 13.06.1961
Tuononen Jukka  Evl 068 22.01.1961
Ukonaho Tero  Evl 069 30.10.1961
Uusitalo Jarmo R Komkapt 071 24.04.1961
Valkeajärvi Jukka  Ev 069 26.11.1961
Virta Pasi  Evl 069 13.01.1961
Vuoksenturja Jorma  Kaptl      052m 23.04.1961

Kadettikunta ry. esittää kunnioittavat onnittelut merkkipäiväänsä viettäville!
Luetteloon on otettu vain jäsenet ja niiden nimet on jätetty pois, jotka ovat sitä pyytäneet. 

Virheistä pyydetään ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon puh. (09) 490 759.
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 Protects and isolates
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  transport boxes
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• Plastic products
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Fax:  +358 201 430 440
email: sales@environics.fi

Turvaratkaisuja
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Constantem Decorat Honor
Upseerin ylennys 1.9.2010:

everstiluutnantiksi
Pekka Arvi Jalmari HYYTIÄINEN 70.k 

Upseerin ylennys 1.12.2010:

luutnantiksi
Timi Tinonpoika PUHAKKA 94. k

Upseerien ylennykset 6.12.2010:

kenraaliluutnantiksi 
Paavo Kalevi KILJUNEN  58. k

kenraalimajuriksi
Juha-Pekka LIIKOLA  61. k

prikaatikenraaliksi
Timo Pekka KIVINEN  66. k

everstiksi 
Ari Tapani GRÖNROOS   71.k 
Mikko Petteri HEISKANEN  70.k
Jussi-Petri HIRVONEN   71.k 
Petri Matti Mikael MATTILA  71.k
Pauli Aleksi RANTAMÄKI 71.k 

kommodoriksi 
Timo Jussi HIRVONEN  54.mek

everstiluutnantiksi
Öjvind Fredrik BJÖRKMAN 63.k
Lars Niclas C von BONSDORFF  76.k
Olli-Petteri HAAJA   76.k
Markku Ensio JÄMSÄ   76.k 
Marko Valtteri KIVELÄ   77.k
Heikki Tapani KONTSAS  62.k
Jukka Olavi KOTILEHTO  76.k
Antti Aulis Petteri KURKINEN 76.k
Vesa Matti LAITONEN   76.k
Ari Petteri LAMPINEN   76.k
Petri Jaakko LAURILA   70.k
Joni Pekka MAHONEN  78.k 
Heikki Petteri MANSIKKA  79.k
Aki Tapani MUSTONEN   76.k
Juha Pekka MÄKELÄ  76.k
Juha Pekka MÄLKKI   76.k
Mikko Juhani MÄNTYNEN  77.k
Juha Pekka PIETILÄ  69.k
Markku Olavi PUUSTINEN 76.k 
Pasi Jouni Juhani POIKONEN  67.k
Matti Toivo Johannes SOINI 62.k
Antti Juhani TUNKKARI   77.k
Aarne Olavi VEIJALAINEN 69.k 
Matti VIROLAINEN   68.k

komentajaksi 
Misa Arvid KANGASTE  60.mek
Rami Tapio KEINÄNEN   59.mek
Marko Anssi Petteri LAAKSONEN  77.k
Jukka Mikael MUSTOLA   76.k

majuriksi
Markus Matti TÖHÖNEN   79.k
Antti-Tuomas PULKKA   79.k
Sami Tapani FRIBERG   79.k
Ville Antti HAAPALA   79.k
Ali Kimmo Olavi OINONEN  79.k
Tero Tommi Juhani PYNNÖNEN  79.k
Yrjö Ilkka Kristian SORAMIES  78.k
Kim Bernhard T WESTERLUND  79.k
Sami Patrik LEEVE   79.k
Arro Petri JÄNTTI  79.k
Jarkko Mikael PELKONEN 79.k
Mikko Markus Juhani JOKINEN 73.k
Mikko Kristian KURKO  79.k
Marko Juhani PYKÄLÄMÄKI 79.k
Jan Erik KULKKI  79.k
Ville Pekka HEINONEN  81.k
Vesa Markus MÄNTYLÄ  81.k
Sami Tapani PUUPERÄ  81.k
Pasi Kimmo Valtteri PEKKANEN 81.k
Samuli Mikael NIEMI  81.k
Miikka Ilmari VÄISÄNEN 81.k
Jorma Olavi KOMULAINEN 71.k
Aki Edvard OJANEN  68.k
Tarmo Veli KARPPINEN  73.k

komentajakapteeniksi
Eki Mikael LAMMINMÄKI 79.k
Jukka Heikki Ilari VUORIO 59. mek
Richard WUNSCH   79.k

kapteeniksi
Ari-Pekka Tapani BURMOI 88.k
Mikko SUIHKONEN  88.k
Mika Petteri JÄÄSKELÄINEN  88.k
Janne Antero MAKKONEN 88.k
Anssi Lauri KATAJAMÄKI 88.k
Pekka Johannes KORHONEN 88.k
Asko Tapio Ensio TOIVANEN  91.k
Antti Viljo Antero VESTERINEN 88.k
Janne Teemu Taneli KOLARI 88.k
Marko Sakari KOSKENSALO 88.k
Jussi Valtteri RIEHUNKANGAS 88.k
Esa Matias RIIHIMÄKI  88.k
Jussi Petteri HAIKKA  88.k
Juha Martti Tapani RATINEN 92.k
Mikko Juhani KOTANEN   88.k
Mika Olavi RÄSÄNEN   88.k
Jussi Kristian HONKONEN  88.k
Ville Matti Eemeli HUUPPONEN 88.k
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Mika Markus JULIN  88.k
Hannu Markus PIETILÄ  88.k
Kai Kalevi UITTO  88.k
Daniel Kimmo Kalevi HUOTARI 88.k 
Kari Matti Tapani KOKKOMÄKI 88.k
Samuel Aleksander LUNDSTRÖM 88.k
Vesa-Matti NIEMINEN  88.k
Hannu-Pekka LÄHDE  88.k
Ville Evald RAUTIAINEN 88.k
Marko Juhani MANKONEN 88.k
Liina Maija Emilia VARTIA 88.k 
Juha Kaarlo August KILPIÄINEN 88.k
Tuomo Antero KUIVANEN  88.k
Jaakko Johannes NIKKANEN 88.k
Pasi Antero LUOMA-AHO 88.k
Mika Kaarlo MALM   88.k
Kalle Akseli VIRTA   88.k
Tatu Akseli HEIKKINEN   88.k
Tuukka Olavi PITSINKI   88.k
Pekka Jeremi JYRKÖNEN  88.k
Tuomas Terho Tapio PARTANEN 88.k
Pekka Olavi TIMONEN  88.k
Niko Mikael MAKKONEN 88.k
Jani Kristian KALLIO  83.k
Matti Eino-Pekka KOSKINEN 86.k
Jouko Kalervo MANNINEN 70.k

kapteeniluutnantiksi 
Timo Juhani JÄÄSÄRÖ   71.mek
Tero Tapio SALO   74.mek
Patrik Matti HÄMÄLÄINEN  71.mek
Ilkka Toivo Ilmari PENTIKÄINEN 71.mek 
Tuomas Eerik RUNOLA  71.mek
Björn Mikael RÖBERG  71.mek
Janne Antero VIHERVAARA 71.mek
Saima Riitta RATASVUORI 71.mek 
Jarkko Juhana SIRKKANEN 71.mek
Markku Armas LEHTI  64.mek

luutnantiksi
Kai Henry ANUNTI  74.mek

Upseerin ylennys 1.1.2011:

komentajaksi 
Mikko Sakari HYYPPÄ  57.mek

reserviin
Evl Matti Sakari Sandelin  65.k 1.5.2011 
Kapt Juha-Matti Raukola  87.k 1.3.2011 
Komkapt Martti Juhani Skyttä 68.k 1.2.2011 

Ev Markku Kalevi Aherto  63.k 1.1.2011 
Ev Timo Ilmari Aikasalo  64.k 1.1.2011 
Maj Pasi Johannes Alatalo  67.k 1.1.2011 
Ev Heikki Tapio Bergqvist  64.k 1.1.2011 
Ev Paavo Tapio Forselius  64.k 1.1.2011 
Maj Jorma Antero Halme  66.k 1.1.2011 
Maj Arto Tapani Heikkinen 67.k 1.1.2011 
Ev Kari Matti Antero Janhunen 67.k 1.1.2011 
Ev Ilkka Erkki Tapani Jäppinen 66.k 1.1.2011 
Komdri Kimmo Kalervo Kotilainen 47.mek 1.1.2011 
Evl Jukka Antero Kuntsi  66.k 1.1.2011 
Evl Arto Kalevi Kupiainen  68.k 1.1.2011 
Komkapt Mauri Tapani Lehtiranta 67.k 1.1.2011 
Evl Pekka Juhani Marjamaa 71.k 1.1.2011 
Komdri Sten Henrik Holger Nysten 64.k 1.1.2011 
Evl Kari Juhani Pohjala  65.k 1.1.2011 
Evl Juha Pekka Ristola  66.k 1.1.2011 
Maj Kari Juhani Saari  67.k 1.1.2011 
Komkapt Juha-Matti Saarinen 50.mek  1.1.2011
Komkapt Pauli Matti Salo  67.k 1.1.2011 
Maj Reijo Ilmari Savioja  67.k 1.1.2011 
Ev Mika Tapio Soininen  68.k 1.1.2011 
Ev Timo Juhani Soininen  69.k 1.1.2011 
Maj Ilkka Tapio Tilli  67.k 1.1.2011 
Ev Kai Tapio Tolkki  68.k 1.1.2011 
Evl Mikko Juhani Vainonen 67.k 1.1.2011 
Komkapt Tomi Matti Konsala 51.mek 1.12.2010 
Maj Jari Antero Ristola  66.k 1.12.2010 
Kaptl Oskar Tapani Hollmén 66.mek  25.11.2010
Ltn Jan-Erik Huurne  72.mek 8.11.2010 
Kapt Tony Tero Antero Kilponen 87.k 1.11.2010 
Maj Esko Juhani Raaterova 66.k 1.11.2010 
Evl Marko Tapio Nuutinen  76.k 1.11.2010 
Ev Juha Matti Suonperä  65.k 1.11.2010 
Ltn Ari Juhani Aatsinki  91.k 19.9.2010 
Komkapt Timo Johannes Säyrinen 73.k 10.9.2010 
Ltn Juho Jalmari Kalliomaa 90.k 1.9.2010 
Kaptl Jukka Lauri Sakari Kiuru 83.k 1.9.2010 
Ltn Arto Olavi Ojala  91.k 1.9.2010 
Ltn Tero Johannes Nyholm 72.mek 6.8.2010 
Maj Vesa Heikki Laineenkare 77.k 1.8.2010 
Kapt Marko Kalevi Maukonen 78.k 1.8.2010 
Ylil Tero Jukka Tapani Huovinen 87.k 1.7.2010 
Evl Jaakko Mikael Hamunen 77.k  21.6.2010
Komkapt Timo Kalervo Toivonen 61.mek  10.5.2010

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!
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ajankohtaista

KAIPAATKO PERINTÖOIKEUTEEN
LIITTYVÄÄ NEUVONTAA JA TUKEA?

 - mikä on testamentin vaikutus perintöön ja verotukseen
 - mitä merkitsee hallintaoikeuden pidättäminen
   lahjoitettuun ja testamentilla saatuun omaisuuteen
 - miten siirrän omaisuutta rintaperillisilleni
 - mitkä ovat lesken oikeudet
Verotuksen merkitys on usein varsin huomattava.
Jos kaipaat neuvoja ja tukea, ota yhteys Senioriin!

Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö tukee neuvontatyötä

Testamentit, avioehdot, kauppa- ja
lahjakirjat, holhousasiat,  perukir-
jat, kuolinpesän hallinto, ositukset,
perinnönjaot, perintöriitojen sovit-
telu, selkokielistä perintöasioihin
liittyvää neuvontaa myös kirjallise-
na, veroneuvontaa mm. perintö-,
lahja- ja luovutusvoittoverotus.

Kohtuukorvaus, jonka suuruusluokka
sovitaan ennalta. Puhelinneuvonta on
Kadettikunnan jäsenille maksutonta.

Airoparintie 4 A, 00980 Helsinki, puh 09-341 5220
 gsm 040-5324 075,  e-mail: mikko.maki@senior.inet.fi

Perustettu 1994
Evl evp Mikko V. Mäki, avustavana
lakimiehenä LOK Kalevi Klefström

Laki- ja tukipalvelu Senior

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau-
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo-
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on 35 
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys 
hautakiveen maksaa merkin myyjä-

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
yrityksessä Helsingissä 15 euroa. Tässä 
voi olla  yritys- ja paikkakuntakohtaisia 
eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin 
(09) 448346, fax (09) 449841 ja säh-
köposti info@hautaustoimistoautio.fi. 
Tunnuksia myydään vain kadettiupsee-
rin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hau-
taustoimisto tarkistaa osto-oikeuden 
tarvittaessa Kadettikunnasta.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 
joukkoon, joita on mahdollisuus saada mukaan kuolinilmoituk-
seen.   Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta.
Merkki on saatavissa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toi-
mistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
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toiminta

KOLUMNI

Palkka-armeijat

Niccolo Machiavelli oli poikkeuksel-
lisen terävä ja illuusioton valtiollisen 
elämän tutkija ja tuntija. Palkkasotu-

reille hän ei antanut paljonkaan arvoa: ”Palkka-
joukot ja vieraat apuvoimat ovat hyödyttömiä ja 
vaarallisia; jos ruhtinaan valta on palkkajouk-
kojen varassa, hänen asemansa ei ole koskaan 
turvattu. Nämä joukot ovat näet eripuraisia, 
vallanhimoisia, kurittomia ja epäluotettavia, 
ystäviä kohtaan häikäilemättömiä ja vihollisen 
edessä pelkureita…

Palkkasoturien käyttäytyminen johtuu siitä, 
että heillä ei ole taistelussa mitään muuta kii-
hoketta kuin palkkapahasensa, joka ei ole sitä 
luokkaa, että he haluaisivat kuolla puolestasi. 
Silloin he kyllä haluavat kuulua armeijaasi, kun 
sinulla ei ole mitään sotahankkeita. Mutta heti, kun sota syttyy, 
heitä alkaa karkailla tai hankkiutua muuten tiehensä”. 

Sotimisen yleisesti ymmärrettyyn kuvaan kuului Macchia-
vellin aikana melkoinen raakuus, mutta jos vuonna 1527 kuollut 
valtiotieteilijä olisi elänyt 150 vuotta myöhemmin, hän 30-vuo-
tisen sodan kokemukset silloin tuntiessaan ehkä olisi aivan 
erityisesti alleviivannut palkkasoturijoukkojen taipuvaisuutta 
ylettömään väkivaltaan. Tuon sodan palkkasoturien tyylistä on 
kirjoittanut, esimerkin mainitakseni, merkittävä saksalainen 
sotahistorioitsija Herman Stegemann: ”Kyllä sodassa muutenkin 
huorattiin, ryöstettiin, hummattiin, kidutettiin ja tapettiin, musta 
vasta kun Tilly, Wallenstein ja Kustaa Adolf, joille mieskuri oli 
ollut väline koko armeijan toiminnan ylläpitämiseksi, olivat 
kuolleet, alkoi syvä rappio.  Sotalakien pyhyydestä ei sen jälkeen 
ollut jäljellä paljoakaan. Silloin menetti taistelija kelpoisuutensa 
myös kentällä, sota tukehtui oman ylläpitonsa ongelmiin ja 
johtaminen oli surkeaa vaellusta erämaassa”.

Vastaavanlainen rautaisen kurin mies kuin mainitut Tilly, 
Wallenstein ja Kustaa II Adolf oli myös Fredrik Suuri, joka 
hänkin menestyi, vaikka hänen johdettavansa olivat palkkasotu-
reita.  Mutta niinpä hänen sotilaitaan kohtasivat drakoniset ran-
gaistukset, jos heidät yllätettiin juopottelusta, väkivallanteoista, 
varkaudesta tai kortinpeluusta. ”Elämän kurinalaisessa armeijas-
sa täytyy olla kunniallisempaa kuin elämän munkkiluostarissa”.

Mutta varma ei edes Fredrik voinut olla miehistään.  Siten 
oli joukkoja kielletty majoittumasta metsien läheisyyteen, jotta 
ei olisi tarjoutunut mahdollisuuksia karkaamiseen. Majoitusalu-
eiden ympärille asetettiin liikkuvia partioita ja lähistölle sattu-
neet viljapellot oli tutkittava viljan sekaan ehkä kätkeytyneiden 
karkureitten löytämiseksi.

Muinaisessa Roomassa palkka-armeijasta kehittyi yhteisö, 
jonka vallanjanoa eivät edes mittavat palkankorotukset hillin-
neet. Aseet edustivat voimaa ja koska ne olivat palkkasoturien 
käsissä, muu yhteiskunta oli avuton heidän häikäilemättömyy-
tensä edessä. Rooma ei luonnollisestikaan ole ainoa esimerkki 
tällaisesta kehityksestä.

Mutta antiikin Rooma, Fredrik Suuri, 30-vuotinen sota 
ja Machiavelli ovat kaukaista historiaa, moni lukija varmaan 
huomauttaa.  Menneisyydestä on opittu eikä se, mitä tapahtui 
entisinä aikoina, ole enää mahdollista 2000-luvulla. Eikö?

Viimeistään ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen vallitsi laajalle levinnyt usko, että ko-
ettujen kauhujen opettamana ihmiskunta olisi 
lopultakin niin järkiintynyt, ettei moista veri-
löylyä voisi enää syntyä. Kuitenkin edessä oli 
vieläkin mittavampi yhteenotto, keskitysleirit 
ja vankileirien saaristot, atomipommien aihe-
uttamat joukkoteurastukset ja siviiliväestön en-
nennäkemättömät karkotukset. Vuosisadasta, 
jota järkevien ihmisten oletettiin ohjaavan, tuli 
historian verisin vuosisata.

Tätä nykyä muodissa ovat jälleen palkka-
armeijat. Niiden eduista ja haitoista on paljon 
keskusteltu ja kirjoitettu, mutta vähemmän jos 
ollenkaan, on nostettu esiin ikäviä muistoja en-
tisten aikojen palkkasotureista. Kuitenkin viit-

teitä palkkajoukkojen perusolemuksen muuttumattomuudesta ei 
nykyistenkään sotakokemusten valossa voi olla huomaamatta.

Tätä kirjoittaessani julkisuuteen ovat juuri tulleet vajaa 400 
000 salaista amerikkalaista asiakirjaa, jotka vastaansanomatto-
malla tavalla kertovat Irakissa ja Afganistanissa harjoitetuista 
uskomattomista julmuuksista. Sinänsä tässä ei ole paljoakaan 
uutta, sillä jo aiemmin esiin tulleet perverssiydet ovat riittävän 
selvästi osoittaneet, että 30-vuotisen sodan tavat eivät ole vieraita 
tämänkään päivän ramboille. Pienellä palkalla yhteiskunnan 
vähäväkisistä värvätyt palkkasoturit olisivat ehkä pidettävissä 
järjestyksessä jonkun Fredrik Suuren kurinpitomenetelmin, 
mutta sellaisiin ei nykyajan yhteiskunnalla ole voimaa.

Erityisen vähän enkelimäisiä piirteitä näyttää olevan ame-
rikkalaisten avukseen värväämillä irakilaisilla ja afganistani-
laisilla apujoukoilla. Näiden miesten luotettavuuskaan tuskin 
on suurempi kuin muinoisten tavan takaa puolta vaihtaneiden 
kondottieerirykmenttien. Mitä todennäköisintä on, että niiden 
varaan pystytetyt järjestelmät sortuvat nykyisen miehittäjän 
poistuessa yhtä nopeasti kuin sortui Afganistanin kollaboraat-
torihallinto neuvostojoukkojen vetäytyessä takaisin Venäjälle.

Entisten aikojen palkka-armeijoilla oli taipumus ottaa valta 
itselleen eikä piirre ole vieras nykyajankaan banaanivaltioiksi 
kutsutuissa maissa.  Demokratioissa ajatus tuntuu kuitenkin 
aivan vieraalta, mutta kun muistetaan, mitä kaikkea kansanval-
taisesti johdetuissa maissakin on voinut tapahtua, on myönnet-
tävä että ainakin siemen ikävyyksille on olemassa.

Lähi- ja Keski-Idän amerikkalaisjoukkojen komentaja, 
neljän tähden kenraali James Mattisin ajattelu tuntuu tyypil-
liseltä palkkasoturiajattelulta. Hänen lausahduksensa, jonka 
sävyä en osaa kääntää suomenkielelle, on kuin aforismi ram-
bomaailmasta:

”Actually, it`s a lot of fun to fight.   You know, it`s a hell of 
a hoot. It`s fun to shoot some people”.

Vajaa kolmekymmentä vuotta ennätin palvella Suomen tuol-
loin vain oman maan puolustamiseen motivoidussa ja inhimil-
liseen ajattelutapaan kasvatetussa asevelvollisessa sotaväessä. 
Kertaakaan en tavannut siellä palkkasoturimentaliteettia, jota 
kenraali Mattis, lempinimeltään Mad Dog, näyttää edustavan.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Ignatius
Harry Erik
Majuri
s. 29.1.1918
k. 24.11.2010
Kad.nro 309me
14.merikurssi

Kinnunen
Paavo Ossian ”Jaska”
Majuri
s. 14.9.1918
k. 9.11.2010
Kad.nro 317me
14.merikurssi

Hyvärinen
Martti Sakari
Eversti
s. 16.12.1920
k. 15.11.2010
Kad.nro 2022
25.kurssi

Lehmusto
Pentti Henrik
Everstiluutnantti
s. 10.11.1918
k. 7.11.2010
Kad.nro 2261
26.kurssi

Konno 
Alf Bruno Robert
Everstiluutnantti
s. 29.12.1918
k. 2.9.2010
Kad.nro 2248
26.kurssi

Suvanto
Kai Kalevi
Majuri
s. 12.3.1918
k. 22.9.2010
Kad.nro 231
26.kurssi

Rajala
Eero Kalervo
Majuri
s. 29.3.1920
k. 1.10.2010
Kad.nro 2851
27.kurssi

Tervonen
Esa Wiljam
Kapteeni
s. 18.8.1928
k. 18.10.2010
Kad.nro 3279
36.kurssi

von Koch
Oleg
Everstiluutnantti
s. 20.9.1930
k. 31.10.2010
Kad.nro 3435
39.kurssi

Mäkipää
Paavo Antero
Everstiluutnantti
s. 3.1.1930
k. 5.10.2010
Kad.nro 3538
40.kurssi

Kankkunen
Vesa Tapani
Majuri
s. 17.9.1930
k. 19.9.2010
Kad.nro 3751
43.kurssi

Kalliomäki 
Atte Kalevi
Majuri
s. 7.2.1937
k. 16.11.2010
Kad.nro 4312
48.kurssi

Tihula
Ossi Veikko Ensio
Kapteeni
s. 13.7.1941
k. 8.10.2010
Kad.nro 4624
49.kurssi

Kotro
Arto Kalervo
Everstiluutnantti
s. 23.1.1944
k. 2.11.2010
Kad.nro 4726
50.kurssi

Kettunen
Erkki Juhani
Majuri
s. 30.5.1948
k. 2.11.2010
Kad.nro 5675
57.kurssi

Nieminen
Mauri Jorma Kalevi
Kapteeni
s. 16.3.1949
k. 19.9.2010
Kad.nro 5778
58.kurssi
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